
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Josefa Velasco Navarro

Strona pozwana: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Wykładnia dyrek-
tywy Rady 80/987EWG z dnia 20 października 1980 r. w
sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich doty-
czących ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności
pracodawcy zmienionej dyrektywą 2002/74/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. (Dz.U. L 270,
str. 10) — Zakres gwarancji udzielanej przez instytucję udziela-
jącą gwarancji — Odszkodowanie należne po ustaniu stosunku
pracy — Przepisy krajowe wymagające istnienia orzeczenia
sądowego lub decyzji administracyjnej dla celów takiego
odszkodowania — Bezpośrednia skuteczność dyrektywy ze
zmianami w przypadku niewypłacalności orzeczonej między
datą wejścia w życie dyrektywy 2002/74 i upływem terminu
dostosowania do niej prawa krajowego

Sentencja

1) W przypadku braku transpozycji do krajowego porządku prawnego
na dzień 8 października 2005 r. dyrektywy 2002/74/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmienia-
jącej dyrektywę Rady 80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawo-
dawstw państw członkowskich dotyczących ochrony pracowników na
wypadek niewypłacalności pracodawcy, w żadnym razie nie można
powoływać się na ewentualną bezpośrednią skuteczność art. 3
akapit pierwszy dyrektywy Rady 80/987/EWG z dnia
20 października 1980 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw
państw członkowskich dotyczących ochrony pracowników na
wypadek niewypłacalności pracodawcy w brzmieniu nadanym dyrek-
tywą 2002/74 w odniesieniu do stanu niewypłacalności zaistnia-
łego przed tą datą.

2) Kiedy sporne uregulowanie krajowe wchodzi w zakres stosowania
dyrektywy 80/987 w brzmieniu nadanym dyrektywą 2002/74, w
zakresie stanu niewypłacalności zaistniałego w okresie między wejś-
ciem w życie dyrektywy 2002/74 a dniem upływu terminu jej
transpozycji sąd krajowy jest zobowiązany do zapewnienia stoso-
wania tego uregulowania w sposób zgodny z zasadą niedyskrymi-
nacji, tak jak jest ona uznana we wspólnotowym porządku
prawnym.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 stycznia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Theodor

Jäger przeciwko Finanzamt Kusel-Landstuhl

(Sprawa C-256/06) (1)

(Swobodny przepływ kapitału — Artykuły 73 b i 73 d trak-
tatu WE (obecnie art. 56 WE i CE 58 WE) — Podatek od
spadków — Wycena majątku objętego spadkiem — Majątek
rolniczy i leśny położony w innym państwie członkowskim —

Mniej korzystna metoda wyceny majątku i obliczenia należ-
nego podatku)

(2008/C 64/10)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Theodor Jäger

Strona pozwana: Finanzamt Kusel-Landstuhl

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Bundesfinanzhof — Wykładnia art. 56 traktatu WE — Przepisy
krajowe dotyczące podatku od spadków — Stosowanie różnych
sposobów wyceny gruntów rolnych i leśnych w zależności od
tego, czy położone są one na terytorium kraju, czy w innym
państwie członkowskim, oraz kwoty wolnej od podatku w przy-
padku nabycia gruntów położonych na terytorium kraju, prowa-
dzące do większego obciążenia podatkowego majątku obejmują-
cego grunty rolne i leśne położone w innym państwie człon-
kowskim w porównaniu w stosunku do majątku położonego w
całości na terytorium kraju

Sentencja

Artykuł 73 b ust. 1 traktatu WE (obecnie art. 56 ust. 1 WE) w
związku z art. 73 d traktatu WE (obecnie art. 58 WE) należy inter-
pretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie stosowania prze-
pisów państwa członkowskiego, które dla celów obliczenia podatku od
spadku obejmującego majątek położony na terytorium tego państwa
oraz majątek rolniczy i leśny położony w innym państwie członkow-
skim:

— przewidują, że majątek położony w owym innym państwie człon-
kowskim jest uwzględniany do wysokości jego wartości rynkowej,
podczas gdy w przypadku takiego samego majątku położonego na
terytorium kraju zastosowanie znajduje szczególna procedura
wyceny, której wynik odpowiada przeciętnie jedynie 10 % wartości
rynkowej tego majątku, oraz
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— ograniczają stosowanie kwoty wolnej od podatku przyznawanej ze
względów przedmiotowych do majątków rolniczych i leśnych poło-
żonych na terytorium kraju oraz uwzględniają w ich przypadku
pozostałą wartość tylko do wysokości 60 %.

(1) Dz.U. C 224 z 16.9.2006.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 stycznia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) —

Roby Profumi Srl przeciwko Comune di Parma

(Sprawa C-257/06) (1)

(Artykuł 28 WE — Dyrektywa 76/768/EWG — Ochrona
zdrowia — Produkty kosmetyczne — Przywóz — Przekazanie
władzom państwa przywozu informacji dotyczących produktów

kosmetycznych)

(2008/C 64/11)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Corte suprema di cassazione

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Roby Profumi Srl

Strona pozwana: Comune di Parma

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Corte suprema di cassazione — Wykładania art. 28 WE oraz
art. 7 dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczą-
cych produktów kosmetycznych (Dz. U. L 262, str. 169) zmie-
nionej dyrektywą Rady 93/35/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.
(Dz. U. L 151, str. 32) — Produkty gotowe do sprzedaży pocho-
dzące z innych państw członkowskich — Przepisy krajowe
zobowiązujące importerów do przedstawienia zupełnego i
szczegółowego wykazu substancji zawartych w produkcie

Sentencja

Artykuł 7 dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących
produktów kosmetycznych, zmienionej dyrektywą Rady 93/35/EWG z
dnia 14 czerwca 1993 r., nie sprzeciwia się obowiązywaniu przepisu
krajowego, który w celu natychmiastowego i właściwego leczenia w
przypadku wystąpienia zaburzeń zobowiązuje importera produktów
kosmetycznych do przekazania ministerstwu zdrowia i władzom regionu
nazwy lub firmy przedsiębiorstwa, informacji o jego siedzibie i siedzibie

zakładu produkcyjnego oraz pełnego i szczegółowego wykazu substancji
stosowanych i substancji zawartych w rzeczonych produktach.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 stycznia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid —

Hiszpania) — Productores de Música de España
(Promusicae) przeciwko Telefónica de España SAU

(Sprawa C-275/06) (1)

(Społeczeństwo informacyjne — Obowiązki dostawców usług
— Zatrzymywanie i udostępnianie danych o ruchu —

Obowiązek udostępnienia danych — Granice — Ochrona
poufności komunikacji elektronicznej — Zgodność z ochroną
praw autorskich i praw pokrewnych — Prawo do skutecznej

ochrony własności intelektualnej)

(2008/C 64/12)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Productores de Música de España (Promusicae)

Strona pozwana: Telefónica de España SAU

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Juzgado de lo Mercantil –Wykładnia art. 15 ust. 2 i art. 18
dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych
usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (Dz.U. L 178,
str. 1), art. 8 ust. 1 i 2 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmo-
nizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych
w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, str. 10) oraz
art. 8 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw włas-
ności intelektualnej (Dz.U. 157, str. 45) — Przetwarzanie
danych wytwarzanych przy połączeniach ustanowionych przy
świadczeniu usługi społeczeństwa informacyjnego — Ciążący
na operatorach sieci i usługodawcach w zakresie połączeń
elektronicznych, dostępu do sieci telekomunikacyjnych
i przechowywania danych obowiązek przechowywania
i udostępniania wspomnianych danych — Wyłączenie dotyczące
postępowań cywilnych
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