
Pytania prejudycjalne

Czy wyrażenie „korzysta ze świadczeń zgodnie z ustawodaw-
stwem tego państwa, tak jak gdyby był tam ostatnio zatrud-
niony” zawarte w art. 71 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najem-
nych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do
członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1)
należy rozumieć w ten sposób, że wymóg „wyczerpania okresu
pobierania zasiłku dla bezrobotnych” zawarty w art. 215 Ley
General de la Seguridad Social dla celów uzyskania prawa do
świadczeń jest spełniony, jeżeli wyczerpanie okresu pobierania
świadczenia dla bezrobotnych nastąpiło w Niemczech, nawet
jeśli uprawniona nie opłacała składek w Hiszpanii?

(1) Dz.U. L 149, str. 2.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 22 lutego 2007 r.
— Nordania Finans A/S oraz BG Factoring A/S przeciwko

Skatteministeriet

(Sprawa C-98/07)

(2007/C 95/45)

Język postępowania: duński

Sąd krajowy

Højesteret

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Nordania Finans A/S oraz BG Factoring A/S

Strona pozwana: Skatteministeriet

Pytanie prejudycjalne

Czy pojęcie „dóbr inwestycyjnych, z których korzysta podatnik
w swojej firmie [swoim przedsiębiorstwie]” zawarte w art. 19
ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw człon-
kowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa
wymiaru podatku (1), należy interpretować w ten sposób, że
obejmuje ono rzeczy, które przedsiębiorstwo leasingowe nabywa
zarówno w celu oddania w leasing, jak i w celu odsprzedaży po
zakończeniu umowy leasingu?

(1) Dz.U. L 145, str. 1.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza
izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2006 r. w sprawach
połączonych T-217/03 i T-245/03 FNCBV i in. przeciwko
Komisji wniesione w dniu 21 lutego 2007 r. przez Coop de
France Bétail et Viande, dawniej zwaną Fédération natio-

nale de la coopération bétail et viande (FNCBV)

(Sprawa C-101/07 P)

(2007/C 95/46)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Coop de France Bétail et Viande, dawniej
zwana Fédération nationale de la coopération bétail et viande
(FNCBV) (przedstawiciel: adwokat M. Ponsard)

Druga strona postępowania: Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine
(FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL),
Jeunes agriculteurs (JA), Komisja Wspólnot Europejskich, Repu-
blika Francuska

Żądania wnoszącej odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia
2006 r. w sprawie T-217/03;

— stwierdzenie, że nie należy nakładać grzywny na wnoszącą
odwołanie;

— tytułem żądania ewentualnego, obniżenie kwoty grzywny
nałożonej w tym wyroku;

— obciążenie Komisji kosztami związanymi z postępowaniem
w sprawie zastosowania środka tymczasowego i postępowa-
niem głównym przed Sądem, a także postępowaniem przed
Trybunałem.

Zarzuty i główne argumenty

Wnosząca odwołanie przedstawia sześć zarzutów na poparcie
wniesionego odwołania. W pierwszych pięciu zarzutach, które
zmierzają do uchylenia zaskarżonego wyroku, skarżąca twierdzi,
że po pierwsze Sąd naruszył prawo, nie uznając naruszenia
przez Komisję prawa do obrony poprzez brak informacji
w przedmiocie przyjętej metody obliczania grzywien w piśmie
w sprawie przedstawienia zarzutów; po drugie Sąd dokonał
zniekształcenia dowodów dotyczących przedłużenia w sposób
tajny porozumienia z dnia 24 października 2001 r.; po trzecie
Sąd naruszył prawo, zakładając ciągłość udziału wnoszącej
odwołanie w porozumieniu poprzez odwołanie do porozu-
mienia globalnego pomiędzy hodowcami i ubojniami, nie usta-
lając w sposób dokładny istnienia jej zgody na ciągłość udziału
w tym porozumieniu; po czwarte założywszy, że istnienie
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