
Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology 
Ltd, Sunrise Medical Ltd, Invacare International SARL

Strona pozwana: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Sentencja

1) Pozycję 8713 Nomenklatury scalonej zawartej w załączniku I rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. 
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. należy interpretować w ten sposób, że

— sformułowanie „dla osób niepełnosprawnych” oznacza, że produkt jest przeznaczony jedynie dla osób niepełnosprawnych;

— okoliczność, że pojazd może być używany przez osoby, które nie są niepełnosprawne nie ma znaczenia dla klasyfikacji w ramach 
pozycji 8713 tej Nomenklatury scalonej;

— uwagi wyjaśniające do owej Nomenklatury scalonej nie mogą zmieniać zakresu jej pozycji taryfowych.

2) Sformułowanie „osoby niepełnosprawne” użyte w pozycji 8713 Nomenklatury scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia 
nr 2658/87 zmienionego rozporządzeniem nr 1810/2004 należy interpretować w ten sposób, że odnosi się ono do osób dotkniętych 
nieznikomym ograniczeniem zdolności poruszania się, przy czym czas trwania tego ograniczenia i ewentualne występowanie innych 
ograniczeń zdolności jest bez znaczenia.

(1) Dz.U. C 228 z 13.7.2015.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 maja 2016 r. – Rose Vision, SL/Komisja Europejska

(Sprawa C-224/15 P) (1)

(Odwołanie — Projekty finansowane przez Unię Europejską w dziedzinie badań — Audyty stwierdzające 
nieprawidłowości we wdrażaniu niektórych projektów — Decyzje Komisji zawieszające płatność kwot 

należnych w ramach niektórych projektów — Skarga o stwierdzenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej — Odrzucenie — Uzasadnienie)

(2016/C 260/10)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Rose Vision, SL (przedstawiciel: J.J. Marín López, abogado)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i M. Siekierzyńska, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Uchyla się wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie Rose Vision i Seseña/Komisja (T-45/13, 
niepublikowany, EU:T:2015:138), w zakresie w jakim dotyczy on spółki Rose Vision SL.
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2) Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej.

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

(1) Dz.U. C 228 z 13.7.2015.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 maja 2016 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka

(Sprawa C-244/15) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki — Swobodny przepływ kapitału — 
Artykuł 63 TFUE — Artykuł 40 porozumienia EOG — Podatek od spadków — Przepisy państwa 

członkowskiego przewidujące zwolnienie z podatku od spadków dotyczącego głównego miejsca 
zamieszkania pod warunkiem, że spadkobierca stale zamieszkuje w tym państwie członkowskim — 

Ograniczenie — Względy uzasadniające)

(2016/C 260/11)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Triantafyllou i W. Roels, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: M. Tassopoulou i V. Karrá, pełnomocnicy.)

Sentencja

1) Ustanawiając i utrzymując w mocy przepisy przewidujące zwolnienie z podatku od spadków dotyczącego głównego miejsca 
zamieszkania, które znajduje zastosowanie wyłącznie do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej mających miejsce 
zamieszkania w Grecji, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 63 TFUE i art. 40 porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 228 z 13.7.2015.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 26 maja 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) – GD European Land Systems – 

Steyr GmbH/Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien

(Sprawa C-262/15) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja towarów — Rozporządzenie (EWG) 
nr 2658/87 — Nomenklatura scalona — Pozycja 8710 i podpozycja 9305 91 00 — Uwaga 3 do sekcji 
XVII i uwaga 1 lit. c) do działu 93 — Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne — Broń 

wojskowa — Klasyfikacja systemu wieżowego)

(2016/C 260/12)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof
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