
Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I.M. Bragu-
glia, pełnomocnik, oraz D. Del Gaizo, adwokat)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naru-
szenie art. 2, 3 i 4 decyzji Komisji 2004/800/WE z dnia
30 marca 2004 r. w sprawie wdrożonego przez Włochy
programu pomocowego dotyczącego pilnych środków w dzie-
dzinie zatrudnienia w przedsiębiorstwach przeżywających trud-
ności, będących przedmiotem postępowania upadłościowego i
zatrudniających co najmniej 1000 osób (pomoc nr CR
62/2003, ex NN 7/2003 — Włochy) (Dz.U. L 352, str. 10) —
Brak przyjęcia w wyznaczonym terminie środków koniecznych
w celu odzyskania pomocy uznanej za niezgodną ze wspólnym
rynkiem

Sentencja

1) Nie przyjmując w wyznaczonych terminach środków koniecznych w
celu odzyskania od beneficjentów pomocy, uznanej przez Komisję w
decyzji 2004/800/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wdro-
żonego przez Włochy programu pomocowego dotyczącego pilnych
środków w dziedzinie zatrudnienia za bezprawnie przyznaną i
niezgodną ze wspólnym rynkiem, Republika Włoska uchybiła zobo-
wiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 2 i art. 3 tej
decyzji.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 229 z 17.9.2005.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 grudnia 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Finanzgericht Münster — Niemcy) —
Columbus Container Services BVBA & Co. przeciwko

Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

(Sprawa C-298/05) (1)

(Artykuły 43 WE i 56 WE — Podatek dochodowy i podatek
majątkowy — Warunki opodatkowania dochodów przedsię-
biorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim
— Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania —

Metody zwolnienia z lub zaliczenia podatku)

(2008/C 22/04)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Finanzgericht Münster — Niemcy

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Columbus Container Services BVBA & Co.

Strona pozwana: Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Finanzgericht Münster — Wykładnia art. 43, 57 i 58 traktatu
WE — Swoboda przedsiębiorczości i swobodny przepływ kapi-
tału — Dochody pośrednie mające charakter inwestycji kapita-
łowej w zagraniczne przedsiębiorstwo podatnika podlegającego
w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
— Przepisy krajowe przewidujące zaliczenie podatków zapłaco-
nych od zagranicznych dochodów na rzecz podatku krajowego,
sprzecznie z przepisami konwencji zmierzającej do unikania
podwójnego opodatkowania zawartej z Belgią, przewidującej
stosowanie metody zwolnienia z podatku

Sentencja

Artykuły 43 WE i 56 WE powinny być interpretowane w ten sposób,
że nie sprzeciwiają się one przepisom podatkowym państwa członkow-
skiego, zgodnie z którymi dochody rezydenta krajowego pochodzące z
kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie mającym siedzibę w
innym państwie członkowskim nie są, pomimo istnienia konwencji o
unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem członkow-
skim siedziby tego przedsiębiorstwa, zwolnione z krajowego podatku
dochodowego, lecz podlegają podatkowi krajowemu, na poczet którego
zaliczany jest podatek zapłacony w innym państwie członkowskim.

(1) Dz.U. C 271 z 29.10.2005.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 29 listopada
2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Austrii

(Sprawa C-393/05) (1)

(Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 — Ekologiczna produkcja
produktów rolnych — Prywatne podmioty kontrolujące —

Wymóg posiadania zakładu lub stałej infrastruktury w
państwie członkowskim świadczenia usług — Uzasadnienie —
Udział w wykonywaniu władzy publicznej — Artykuł 55 WE

— Ochrona konsumentów)

(2008/C 22/05)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
E. Traversa i G. Braun, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciel: C. Pesendorfer,
pełnomocnik)
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