
Ponadto Komisja twierdzi, że Republika Grecka nie przyjęła
wszystkich środków niezbędnych do zapewnienia przestrzegania
przepisów dotyczących ogłuszania zwierząt przy uboju i do
zapewnienia odpowiednich inspekcji i kontroli uboju.

Komisja podkreśla, że zarówno w chwili upływu terminu
wyznaczonego w uzasadnionej opinii, jak i po tym terminie
oraz w wyniku braku pewnych starań władz greckich, Republika
Grecka nie podjęła wszystkich środków niezbędnych dla napra-
wienia zarzuconych jej uchybień. Większość zaleceń skierowa-
nych do władz greckich nie została zrealizowana lub została
zrealizowana w sposób niewystarczający. Z drugiej strony
sprawozdania z misji dają obraz bardzo niepokojący, jeżeli
chodzi o wykonanie przywołanych powyżej przepisów.

(1) Dz.U. L 340 z 11.12.1991 r., str. 17.
(2) Dz.U. L 3 z 5.1.2005 r., str. 1.
(3) Dz.U. L 340 z 31.12.1993 r., str. 21.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 12 września
2007 r. — Société Papillon przeciwko Ministère du budget,

des comptes publics et de la fonction publique

(Sprawa C-418/07)

(2007/C 283/32)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Conseil d'État.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Société Papillon

Strona pozwana: Ministère du budget, des comptes publics et de
la fonction publique

Pytania prejudycjalne

1. Skoro korzyść podatkowa wynikająca z reżimu „zintegrowa-
nego opodatkowania” wywołuje skutki w zakresie opodatko-
wania spółki dominującej grupy — która może skompen-
sować swoje dochody ze stratami poniesionymi przez
wszystkie spółki grupy podatkowej i skorzystać ze zniesienia
skutków podatkowych transakcji wewnątrzgrupowych — to
czy wynikająca z systemu określonego w art. 223 A i nast.
code général des impôts niemożliwość włączenia do grupy

podatkowej spółki pośrednio zależnej od spółki dominującej
— jeśli jest ona kontrolowana za pośrednictwem spółki
zależnej, która z powodu posiadania siedziby w innym
państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej i niewyko-
nywania działalności we Francji nie podlega francuskiemu
podatkowi dochodowemu od osób prawnych i nie może w
związku z tym należeć do grupy — stanowi ograniczenie
swobody przedsiębiorczości ze względu na skutki podatkowe
decyzji spółki dominującej, aby kontrolować spółkę
pośrednio zależną poprzez francuską spółkę zależną lub
raczej poprzez spółkę zależną z siedzibą w innym państwie
członkowskim?

2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy ograniczenie takie
może być uzasadnione potrzebą zachowania spójności
reżimu „zintegrowanego opodatkowania”, a w szczególności
mechanizmami znoszenia skutków podatkowych transakcji
wewnątrzgrupowych — mając na względzie konsekwencje
takiego systemu, który polegałby na traktowaniu spółki
zależnej z siedzibą w innym państwie członkowskim, jako
należącej do grupy, wyłącznie na potrzeby spełniania
warunku pośredniego kontrolowania spółki pośrednio
zależnej, z jednoczesnym zachowaniem jej wyłączenia z
reżimu opodatkowania grupowego, jako że nie podlega ona
francuskiemu podatkowi — bądź też innymi nadrzędnymi
względami interesu ogólnego?

Skarga wniesiona w dniu 12 września 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

(Sprawa C-419/07)

(2007/C 283/33)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
K. Mojzesowicz i V. Bottka)

Strona pozwana: Królestwo Szwecji

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie dokonując prawidłowej transpozycji
art. 2 dyrektywy Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września
2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łącz-
ności elektronicznej (1), Królestwo Szwecji uchybiło swoim
zobowiązaniom;

— obciążenie Królestwa Szwecji kosztami postępowania.
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