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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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Sentencja

1) Nie klasyfikując we wspólnotach autonomicznych Andaluzji,
Balearów, Wysp Kanaryjskich jako obszarów specjalnej ochrony
ptactwa obszarów wystarczających pod względem liczby, aby
zapewnić ochronę wszystkim gatunkom ptaków wymienionych w
załączniku I do dyrektywy 79/409 Rady 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zmie-
nionej w szczególności dyrektywą Komisji 97/49/WE z dnia
29 lipca 1997 r., a także niewymienionym w tym załączniku
gatunkom wędrownym, a we wspólnotach autonomicznych Anda-
luzji, Balearów, Wysp Kanaryjskich, Kastylii La Manchy, Katalonii,
Galicji i Walencji obszarów wystarczających pod względem
powierzchni, aby zapewnić ochronę tym gatunkom ptaków, Króle-
stwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy
art. 4 ust. 1 i 2 tej dyrektywy.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 201 z 7.8.2004.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 czerwca 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
— Austria) — T-Mobile Austria GmbH, 3G Mobile Tele-
communications GmbH, Mobilkom austria Aktiengesell-
schaft, dawniej mobilkom austria AG & Co. KG, Master-
talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG, ONE
GmbH, Hutchison 3G Austria GmbH, Tele.ring Telekom
Service GmbH, będąca następca prawnym TRA 3G Mobil-

funk GmbH przeciwko Republik Österreich

(Sprawa C-284/04) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Czynności podlegające opodatko-
waniu — Pojęcie „działalności gospodarczej” — Artykuł 4
ust. 2 — Przyznanie praw do korzystania z określonego
zakresu częstotliwości radiowych zastrzeżonych dla usług tele-

komunikacyjnych)

(2007/C 199/04)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: T-Mobile Austria GmbH, 3G Mobile Telecommu-
nications GmbH, mobilkom austria Aktiengesellschaft, dawniej
mobilkom austria AG & Co. KG, master-talk Austria Telekom
Service GmbH & Co. KG, ONE GmbH, Hutchison 3G Austria
GmbH, tele.ring Telekom Service GmbH, będąca następcą
prawnym TRA 3G Mobilfunk GmbH

Strona pozwana: Republik Österreich

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Wykładnia art. 4
ust. 5 oraz załącznika D pkt 1 szóstej dyrektywy Rady
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145,
str. 1) — Działalność lub czynności wykonywane przez
podmiot prawa publicznego jako organ władzy publicznej —
Przyznanie częstotliwości operatorom telefonii komórkowej w
drodze licytacji

Sentencja

Artykuł 4 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia
17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru
podatku należy interpretować w ten sposób, że przyznanie w drodze
licytacji — przez krajowy organ regulacyjny odpowiedzialny za przy-
dział częstotliwości — praw, takich jak prawa do korzystania
z częstotliwości radiowych w celu publicznego świadczenia usług tele-
fonii komórkowej, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu
tego przepisu i w konsekwencji nie jest objęte zakresem zastosowania
tej dyrektywy.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 czerwca 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez VAT and Duties Tribunal, London — Zjed-
noczone Królestwo) — Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc,
Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd, Vodafone Group
Services Ltd przeciwko Commissioners of Customs &

Excise

(Sprawa C-369/04) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Czynności podlegające opodatko-
waniu — Pojęcie „działalności gospodarczej” — Artykuł 4
ust. 2 — Udzielenie zezwoleń na korzystanie z określonego
zakresu częstotliwości radiowych zastrzeżonych dla usług tele-

komunikacyjnych)

(2007/C 199/05)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

VAT and Duties Tribunal, London

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G
Ltd, T-Mobile (UK) Ltd, Vodafone Group Services Ltd

Strona pozwana: Commissioners of Customs & Excise
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