
Sentencja

Artykuł 13 część B lit. b) 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 odpłatna cesja prawa do
dokonywania połowów ryb, w formie umowy dzierżawy zawartej na
okres dziesięciu lat, dokonana przez właściciela zbiornika wodnego,
którego dotyczy przyznane uprawnienie, jak również przez uprawnio-
nego do połowu ryb w publicznym zbiorniku wodnym nie stanowi
najmu ani dzierżawy nieruchomości, jeżeli z cesją tą nie wiąże się przy-
znanie prawa do zajmowania danej nieruchomości i do wykluczenia
wszelkich innych osób z korzystania z tego prawa.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 grudnia 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hof van beroep te Antwerpen — Belgia) —

BVBA Van Landeghem przeciwko Belgische Staat

(Sprawa C-486/06) (1)

(Wspólna Taryfa Celna — Nomenklatura Scalona — Klasyfi-
kacja taryfowa — Pozycje 8703 i 8704 — Pojazd mecha-

niczny typu „pickup”)

(2008/C 22/22)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hof van beroep te Antwerpen

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: BVBA Van Landeghem

Strona pozwana: Belgische Staat

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof
van beroep te Antwerpen — Wykładnia rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomen-
klatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej (Dz.U. L 256, str. 1) — Podpozycje 8703 i 8704 —

Zaklasyfikowanie pojazdów o napędzie silnikowym typu
„pickup” składających się z zamkniętej kabiny pełniącej funkcję
kabiny pasażerskiej i części bagażowej nie wyższej niż 50 cm
oraz posiadających luksusowe wyposażenie wnętrza pojazdu,
system hamulcowy ABS i silnik benzynowy o pojemności od 4
do 8 litrów, napęd na cztery koła i luksusowe sportowe felgi

Sentencja

Takie pickupy, jakie są przedmiotem sporu w postępowaniu przed
sądem krajowym, składające się po pierwsze z zamkniętej kabiny prze-

znaczonej na przestrzeń pasażerską, w której za siedzeniem lub kanapą
kierowcy znajdują się składane lub wyjmowane siedzenia z pasami
bezpieczeństwa o trzech punktach mocowania, a po drugie z przestrzeni
ładunkowej nie wyższej niż 50 cm, otwieranej jedynie z tyłu
i nieposiadającej żadnego wyposażenia służącego do przytwierdzania
ładunku, mające bardzo luksusowe wnętrze wyposażone w liczne opcje
(w szczególności regulowane elektrycznie skórzane siedzenia, sterowane
elektrycznie lusterka i szyby oraz sprzęt stereo z odtwarzaczem CD) i
wyposażone w system hamulcowy ABS, silnik benzynowy o pojemności
od 4 do 8 litrów z automatyczną skrzynią biegów o bardzo wysokim
zużyciu paliwa, napęd na cztery koła oraz luksusowe (sportowe) felgi
należy klasyfikować, na podstawie ich ogólnego wyglądu i ogółu cech,
w pozycji 8703 Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej, ze zmianami wprowadzonymi przez załączniki
do rozporządzeń Komisji (WE) nr 3115/94 z dnia 20 grudnia
1994 r., (WE) nr 3009/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. i (WE)
nr 1734/96 z dnia 9 września 1996 r.

(1) Dz.U. C 20 z 27.1.2007.

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

Malty

(Sprawa C-508/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 96/59/WE — Artykuł 11 — Gospodarowanie
odpadami — Unieszkodliwianie polichlorowanych bifenyli i
polichlorowanych trifenyli — Brak przekazania wymaganych

planów i projektów)

(2008/C 22/23)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Konstantinidis i D. Lawunmi, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Malty (przedstawiciele: S. Camilleri i
L. Farrugia, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Artykuł 11 dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września
1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i
polichlorowanych trifenyli (PCB i PCT) (Dz.U. L 243, str. 31) —
Brak sporządzenia i przekazania Komisji w wyznaczonym
terminie planów, projektów i syntez inwentaryzacji przewidzia-
nych tą dyrektywą

26.1.2008C 22/12 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


