
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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2) Odwołanie zostaje oddalone w pozostałym zakresie.

3) Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej.

4) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

(1) Dz.U. C 184 z 16.6.2014.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 23 kwietnia 2015 r. – Komisja Europejska/Republika 
Grecka

(Sprawa C-149/14) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/676/EWG — Ochrona wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego — Wyznaczenie wód i stref 

zagrożenia — Nadmierna zawartość azotanów — Eutrofizacja — Obowiązek przeprowadzania co cztery 
lata przeglądu — Niewystarczający charakter — Ustanowienie programów działania — Brak)

(2015/C 205/16)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Patakia, E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: E. Skandalou, pełnomocnik)

Sentencja

1) Nie wyznaczając jako stref zagrożenia stref charakteryzujących się obecnością zbiorników wód powierzchniowych i gruntowych 
dotkniętych stężeniem azotanów wynoszącym więcej niż 50 mg/l lub zjawiskiem eutrofizacji i nie ustanawiając programów działania 
dotyczących tych stref w ciągu roku od tego wyznaczenia, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 3 
ust. 4 i art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 184 z 16.6.2014.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 23 kwietnia 2015 r. – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan 
Co., Ltd/Komisja Europejska

(Sprawa C-227/14 P) (1)

[Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Artykuł 101 TFUE 
i art. 53 porozumienia EOG — Światowy rynek wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) — Ustalanie 
cen — Grzywny — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien (2006) — Punkt 13 — Ustalenie 
wartości sprzedaży — Wspólne przedsiębiorstwo — Uwzględnienie sprzedaży spółkom dominującym — 

Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych 
(2002) — Punkt 23 lit. b) akapit ostatni — Częściowe zwolnienie z grzywny — Dowody odnoszące się do 

stanu faktycznego uprzednio nieznanego Komisji]

(2015/C 205/17)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd (przedstawiciele: adwokaci A. Winckler i F.- 
C. Laprévote)
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