
2) Nie udostępniając w jednym lub większej liczbie miejsc publicznych
w terminie umożliwiającym społeczeństwu zgłaszanie uwag właś-
ciwym organom terytorialnym prowincji przed wydaniem przez nie
decyzji, zgłoszenia rozpoczęcia działalności „trzeciej taśmy” wspom-
nianej spalarni oraz nie podając do wiadomości publicznej decyzji
dotyczących tego wniosku wraz z odpisem zezwolenia Republika
Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy
art. 12 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2000/76 z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania
odpadów.

3) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

4) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ponosi
własne koszty.

(1) Dz.U. C 205 z 20.8.2005.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 czerwca 2007 r.
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour constitutionelle (wcześniej Cour
d'arbitrage) Belgia] — Ordre des barreaux francophones et
germanophone, Ordre français des avocats du barreau de
Bruxelles, Ordre des barreaux flamands, Ordre néerlandais
des avocats du barreau de Bruxelles przeciwko Conseil des

ministres

(Sprawa C-305/05) (1)

(Dyrektywa 91/308/EWG — Przeciwdziałanie korzystaniu z
systemu finansowego w celu prania pieniędzy — Nałożony na
adwokatów obowiązek informowania właściwych organów o
każdej okoliczności mogącej wskazywać na pranie pieniędzy —
Prawo do rzetelnego procesu sądowego — Tajemnica zawo-

dowa i niezależność adwokatów)

(2007/C 199/08)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour constitutionelle (wcześniej Cour d'arbitrage)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Ordre des barreaux francophones et germanop-
hone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Ordre
des barreaux flamands, Ordre néerlandais des avocats du
barreau de Bruxelles

Strona pozwana: Conseil des ministres

Przy udziale: Conseil des barreaux de l'Union européenne, Ordre
des avocats du barreau de Liège

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Cour
constitutionelle (wcześniej Cour d'arbitrage) — Ważność art. 1
pkt 2) dyrektywy 2001/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniającej dyrektywę Rady
91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie przeciwdzia-
łania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania
pieniędzy (Dz.U. L 344, str. 76) — Prawo do rzetelnego procesu
sądowego gwarantowanego przez art. 6 europejskiej konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art.
6 ust. 2 traktatu UE — Zasada tajemnicy zawodowej i niezależ-
ności adwokatów — Nałożony na adwokatów obowiązek infor-
mowania właściwych organów o każdej okoliczności mogącej
wskazywać na pranie pieniędzy

Sentencja

Obowiązki informowania i współpracy z władzami odpowiedzialnymi
za zwalczanie prania pieniędzy, wprowadzone w art. 6 ust. 1 dyrektywy
Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie przeciw-
działania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy
(Dz.U. L 166, str. 77), zmienionej dyrektywą 2001/97/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. i nałożone na
adwokatów w art. 2a pkt 5 tej dyrektywy, z zastrzeżeniem art. 6
ust. 3 akapit drugi tej dyrektywy, nie naruszają prawa do rzetelnego
procesu sądowego, jaki gwarantuje art. 6 EKPC i art. 6 ust. 2 UE.

(1) Dz.U. C 243 z 1.10.2005.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 lipca 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Østre Landsret, Dania) — Hans Markus

Kofoed przeciwko Skatteministeriet

(Sprawa C-321/05) (1)

(Dyrektywa 90/434/EWG — Wspólny system opodatkowania
łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów
— Decyzja krajowa opodatkowująca wymianę udziałów —

Wymiana udziałów — Wypłata dywidendy następująca w
niedługim czasie po tym zdarzeniu — Nadużycie prawa)

(2007/C 199/09)

Język postępowania: duński

Sąd krajowy

Østre Landsret, Dania

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Hans Markus Kofoed

Strona pozwana: Skatteministeriet
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Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Østre Landsret — Wykładnia art. 2 lit. d) dyrektywy Rady
90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego
systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku
łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów,
dotyczących spółek różnych państw członkowskich (Dz.U.
L 225, str. 1) — Wymiana udziałów, po której bezpośrednio
następuje wypłata dywidendy przez spółkę nabywającą, której
kwota przekracza 10 % wartości nominalnej wymienianych
udziałów.

Sentencja

W okolicznościach takich, jak w postępowaniu przed sądem krajowym,
wypłacona dywidenda, nie powinna być uwzględniana przy obliczaniu
„wypłaty gotówkowej” przewidzianej w art. 2 lit. d) dyrektywy Rady
90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu
opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia,
podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek
różnych państw członkowskich, oraz że tym samym, sporna wymiana
udziałów stanowi „wymianę udziałów” w rozumieniu art. 2 lit. d) tej
dyrektywy.

W związku z tym, art. 8 ust. 1 dyrektywy 90/434 co do zasady sprze-
ciwia się opodatkowaniu takiej wymiany udziałów, chyba że zasady
prawa krajowego dotyczące nadużycia prawa, oszustw podatkowych lub
unikania opodatkowania mogą być interpretowane jako zgodne z
art. 11 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy 90/434, i na tej podstawie uzasad-
niać jej opodatkowanie.

(1) Dz.U. C 257 z 15.10.2005.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 lipca 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Danii

(Sprawa C-327/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 85/374/EWG — Odpowiedzialność za produkty
wadliwe — Odpowiedzialność dostawcy za produkt wadliwy)

(2007/C 199/10)

Język postępowania: duński

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
N. Rasmussen, A. Caeiros i H. Støvlbæk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Danii (przedstawiciel: J. Molde, pełno-
mocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niepra-
widłowa transpozycja dyrektywy Rady z dnia 25 lipca 1985 r.
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowie-
dzialności za produkty wadliwe (Dz.U. L 210, str. 29) — Prze-
pisy krajowe przewidujące odpowiedzialność dystrybutora za
produkt wadliwy na takich samych zasadach jak producenta

Sentencja

1) Ustanawiając i utrzymując w mocy przepisy przewidujące odpowie-
dzialność dostawców pośredniczących w ramach łańcucha dystry-
bucji, na takich samych warunkach jak producenta, z naruszeniem
art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty
wadliwe, Królestwo Danii naruszyło zobowiązania, które na nim
ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Danii pokrywa koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 257 z 15.10.2005.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 czerwca 2007 r.
— Internationaler Hilfsfonds eV przeciwko Komisji

Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-331/05 P) (1)

(Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Związek
przyczynowy — Koszty postępowania przed Europejskim

Rzecznikiem Praw Obywatelskich)

(2007/C 199/11)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Internationaler Hilfsfonds eV (przedstawi-
ciele: H. Kaltenecker i S. Krüger, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: M.-J. Jonczy i S. Fries, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (trzecia
izba) z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie T-294/04 Internatio-
naler Hilfsfonds eV przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił
jako oczywiście bezzasadną skargę o naprawienie rzekomo
poniesionej szkody w związku z kosztami wynagrodzenia
adwokata w trzech postępowaniach przed Europejskim Rzeczni-
kiem Praw Obywatelskich

25.8.2007 C 199/7Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


