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POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 czerwca
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Landgericht Baden-Baden, Niemcy)
— Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft mbH przeciwko

Land Baden-Württemberg

(Sprawa C-466/03) (1)

(Dyrektywa 69/335/EWG — Podatki pośrednie od groma-
dzenia kapitału — Przepisy krajowe przewidujące pobieranie
opłat za sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy
przeniesienia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzial-
nością — Decyzja o opodatkowaniu — Zakwalifikowanie
„podatek podobny do podatku kapitałowego” — Uprzedni
wymóg formalny — Podatek od przeniesienia papierów
wartościowych — Opłaty mające charakter wynagrodzenia)

(2007/C 199/02)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Landgericht Baden-Baden,

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft mbH

Strona pozwana: Land Baden-Württemberg

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Landgericht Baden-Baden — Wykładnia art. 10 lit. c) dyrektywy
Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków
pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U. L 249, str. 25),
zmienionej dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca
1985 r. (Dz.U. L 156, str. 23 — Podwyższenie kapitału zakłado-
wego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wnie-
sienie udziałów posiadanych w innej spółce — Opłata pobierana
od sporządzenia aktu notarialnego przeniesienia udziałów w
spółce

Sentencja

Artykuł 10 lit. c) dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca
1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału,
zmienionej dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r.
sprzeciwia się poborowi opłaty notarialnej za sporządzenie w formie

aktu notarialnego przeniesienia udziałów w spółce dokonanego tytułem
wkładu w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapita-
łowej w systemie, który charakteryzuje się tym, że notariusze są urzęd-
nikami, a opłata jest przynajmniej częściowo płacona na rzecz państwa
na pokrycie wydatków publicznych.

(1) Dz.U. C 21 z 24.1.2004.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 czerwca 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-235/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —

Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa —

Obszary specjalnej ochrony — IBA 98 — Wartość — Jakość
danych — Kryteria — Zakres swobodnego uznania — Klasy-
fikacja obszarów w oczywisty sposób niewystarczających pod

względem liczby i powierzchni)

(2007/C 199/03)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
pełnomocnicy M. van Beek oraz G. Valero Jordana)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: pełno-
mocnik N. Díaz Abad)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.
L 103, str. 1) — Brak zaklasyfikowania jako obszarów specjalnej
ochrony ptactwa obszarów najbardziej odpowiednich dla zacho-
wania gatunków z załącznika I tej dyrektywy oraz gatunków
wędrownych
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