
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 kwietnia 2015 r. – Komisja Europejska/Królestwo Szwecji

(Sprawa C-114/14) (1)

[Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatek od wartości dodanej — Szósta dyrektywa 
77/388/EWG — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 132 ust. 1 lit. a) i art. 135 ust. 1 lit. h) — 

Zwolnienia — Publiczne służby pocztowe — Znaczki pocztowe — Dyrektywa 97/67/WE]

(2015/C 205/14)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Enegren i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Szwecji (przedstawiciele: U. Persson i A. Falk, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Królestwo Szwecji – nie zwalniając z podatku od wartości dodanej dokonywanych przez publiczne służby pocztowe świadczenia usług 
i dostawy towarów z tymi usługami związanej, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych, ani dostawy, za cenę równą 
wartości nominalnej, znaczków pocztowych ważnych w obrocie pocztowym na terytorium krajowym – uchybiło zobowiązaniom, 
które na nim ciążą na mocy, odpowiednio, art. 132 ust. 1 lit. a) i art. 135 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

2) Królestwo Szwecji zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 135 z 5.5.2014.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 kwietnia 2015 r. – Christoph Klein/Komisja Europejska

(Sprawa C-120/14 P) (1)

(Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Dyrektywa 93/42/EWG — Artykuły 8 i 18 — Wyroby 
medyczne — Bezczynność Komisji po zgłoszeniu dotyczącym decyzji o zakazie wprowadzania do obrotu — 
Termin przedawnienia — Skutek zawieszający wniosku o przyznanie pomocy prawnej w odniesieniu do 

terminu przedawnienia — Postępowanie w sprawie klauzuli ochronnej)

(2015/C 205/15)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Christoph Klein (przedstawiciele: H. Ahlt i M. Ahlt, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Sipos i G. von Rintelen, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej w sprawie Klein/Komisja, T-309/10, EU:T:2014:19 zostaje uchylony w zakresie, w jakim Sąd 
oddalił skargę w odniesieniu do żądania zmierzającego do nakazania Komisji Europejskiej naprawienia szkody jaką miał ponieść 
Christoph Klein od dnia 15 września 2006 r.
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