
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 maja 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Federalna 
Niemiec

(Sprawa C-674/13) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Pomoc państwa niezgodna z rynkiem 
wewnętrznym — Rynek usług dostawy paczek — Decyzja Komisji — Obowiązek odzyskania całości 

pomocy i zmiany systemu pomocy na przyszłość — Środki, które należy podjąć — Artykuł 108 ust. 2 
TFUE — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Artykuł 14 ust. 3)

(2015/C 213/11)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche i R. Sauer, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i J. Möller, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odmawiając autonomicznego określenia rynku właściwego w ramach wykonania decyzji Komisji 2012/636/UE z dnia 25 stycznia 
2012 r., dotyczącej środka C 36/07 (ex NN 25/07) wdrożonego przez Niemcy na rzecz Deutsche Post AG, w celu ustalenia, czy 
usługa dostawy paczek wysyłanych od przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa stanowi w okresie z jednej strony od roku 2003 do roku 
2012, a z drugiej strony począwszy od roku 2012, oddzielny właściwy rynek produktów, Republika Federalna Niemiec uchybiła 
zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 108 ust. 2 TFUE i art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 
z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. [108 TFUE], jak też art. 1 i 4–6 tej decyzji.

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U. C 45 z 15.2.2014.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 30 kwietnia 2015 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Zjednoczone 
Królestwo] – Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson/WW Realisation 

1 Ltd, w likwidacji, Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills

(Sprawa C-80/14) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Zwolnienia grupowe — Dyrektywa 98/59/WE — 
Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) — Pojęcie „zakładu” — Zasady obliczania liczby zwalnianych 

pracowników]

(2015/C 213/12)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson

Strona pozwana: WW Realisation 1 Ltd, w likwidacji, Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills
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Sentencja

Pojęcie „przedsiębiorstwa [zakładu]” znajdujące się w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (ii) dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 
20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych należy interpretować 
w ten sam sposób co pojęcie znajdujące się w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (i) tej dyrektywy.

Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) ppkt (ii) dyrektywy 98/59 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on przepisowi 
krajowemu, który przewiduje obowiązek poinformowania pracowników i przeprowadzenia z nimi konsultacji w przypadku zwolnienia 
w okresie 90 dni co najmniej 20 pracowników w jednym zakładzie przedsiębiorstwa, a nie w przypadku gdy łączna liczba zwolnień we 
wszystkich zakładach lub w niektórych zakładach przedsiębiorstwa w tym samym okresie osiąga lub przekracza próg 20 pracowników. 

(1) Dz.U. C 151 z 19.5.2014.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 30 kwietnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – SMK kft/ 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

(Sprawa C-97/14) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — 
Artykuł 52 lit. c) i art. 55 — Określenie miejsca świadczenia usługi — Usługobiorca zidentyfikowany do 

celów podatku od wartości dodanej w kilku państwach członkowskich — Wysyłka lub przewóz poza 
państwo członkowskie, w którym usługa została faktycznie wyświadczona]

(2015/C 213/13)

Język postępowania: węgierski

Sąd odsyłający

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SMK kft

Strona pozwana: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Sentencja

Artykuł 55 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, 
w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2010 r., należy interpretować w ten sposób, że nie znajduje on zastosowania 
w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym, gdzie odbiorca usług został zarejestrowany do celów podatku od wartości dodanej 
jednocześnie w państwie członkowskim, w którym usługi były faktycznie świadczone, i w innym państwie członkowskim, a następnie 
wyłącznie w tym drugim państwie członkowskim, oraz gdzie ruchome dobra materialne, które były przedmiotem tych usług, zostały 
wysłane lub przewiezione poza terytorium państwa członkowskiego, w którym usługi te zostały faktycznie wyświadczone, nie po 
wykonaniu tych usług, lecz w następstwie dalszej sprzedaży tych dóbr. 

(1) Dz.U. C 142 z 12.5.2014.
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