
— 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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