
Strona pozwana: Republika Finladii (przedstawiciel: A. Guima-
raes-Purokoski, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niewy-
konanie zobowiązań ciążących na nim na mocy art. 8 ust. 1, 2
lit. b) i 3 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych
ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej
(Dz.U. L 108, str. 33) oraz na mocy art. 8 ust. 1 i 4 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/19/WE sprawie dostępu
do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz
wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz.U. L 108,
str. 7)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich i Republika Finlandii ponoszą
swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 294 z 2.12.2006.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 24 stycznia
2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias —

Grecja) — Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki
Etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos
przeciwko Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini
Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates
AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis — Pan.
Kyriopoulou kai syn/tes os „Filon” OE, Nikolaos Sideris

(Sprawa C-532/06) (1)

(Dyrektywa 92/50/EWG — Zamówienia publiczne na usługi
— Realizacja projektu dotyczącego katastru, zagospodaro-
wania przestrzennego i wdrożenia dla dzielnicy mieszkalnej —
Kryteria, które można przyjąć jako „kryteria wyboru jakościo-
wego” lub jako „kryteria udzielenia zamówienia” — Najko-
rzystniejsza ekonomicznie oferta — Przestrzeganie określonych
w specyfikacji lub ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów udzie-
lenia zamówienia — Ustalenie w terminie późniejszym współ-
czynników wagi i podkryteriów w zakresie kryteriów udzie-
lenia zamówienia — Zasada równego traktowania podmiotów

gospodarczych i obowiązek przejrzystości)

(2008/C 64/15)

Język postępowania: grecki

Sąd krajowy

Symvoulio tis Epikrateias

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki
Etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos

Strona pozwana: Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini
Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE
Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis- Pan. Kyrio-
poulou kai syn/tes os „Filon” OE, Nikolaos Sideris

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Symvoulio tis Epikrateias -Wykładnia art. 36 dyrektywy Rady
92/50/EWG z dnia18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koor-
dynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi
(Dz.U. L 209) — Kryteria udzielania zamówienia — Ustalanie a
posteriori, w trakcie trwania postępowania przetargowego,
specyficznej wagi każdego z kryteriów

Sentencja

Artykuł 36 ust. 2 dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca
1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień
publicznych na usługi, zmienionej przez dyrektywę 97/52/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1997 r., w
związku z zasadą równego traktowania podmiotów gospodarczych i
wynikającym z niej obowiązkiem przejrzystości stoi na przeszkodzie
temu, by w ramach postępowania przetargowego instytucja zamawia-
jąca ustalała w terminie późniejszym współczynniki wagi i podkryteria
w zakresie określonych w specyfikacji lub ogłoszeniu o zamówieniu
kryteriów udzielenia zamówienia.

(1) Dz.U. C 56 z 10.3.2007.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 stycznia
2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) —
Paul Chevassus-Marche przeciwko Groupe Danone, Société
Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minérales

d'Evian SA (SAEME)

(Sprawa C-19/07) (1)

(Zbliżanie ustawodawstw — Dyrektywa 86/653/EWG —

Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek —

Prawo do prowizji przedstawiciela, któremu powierzono obszar
geograficzny — Transakcje zawarte bez udziału

zleceniodawcy)

(2008/C 64/16)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour de cassation

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Paul Chevassus-Marche
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Strona pozwana: Groupe Danone, Société Kro beer brands SA
(BKSA), Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Cour
de cassation — Wykładnia art. 7 ust. 2 dyrektywy 86/653/EWG
z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli hand-
lowych działających na własny rachunek (Dz.U. L 382, str. 17)
— Zerwanie umowy agencyjnej — Prowizja należna przedstawi-
cielowi handlowemu, któremu powierzono określony obszar
geograficzny lub określoną grupę osób — Prawo do prowizji w
sytuacji braku sprawowania przez zleceniodawcę bezpośredniej
oraz pośredniej kontroli nad transakcjami dokonanymi między
podmiotem trzecim a klientem pochodzącym z obszaru geogra-
ficznego powierzonego przedstawicielowi

Sentencja

Wykładni art. 7 ust. 2 tiret pierwsze dyrektywy Rady 86/653/EWG z
dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działają-
cych na własny rachunek należy dokonać w taki sposób, że przedstawi-
ciel handlowy, któremu powierzono określony obszar geograficzny nie
ma prawa do prowizji od transakcji zawartych przez klientów pocho-
dzących z tego obszaru z osobą trzecią bez bezpośredniego lub pośred-
niego udziału zleceniodawcy.

(1) Dz.U. C 69 z 24.3.2007.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 stycznia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
— Belgia) — N. V. Lammers & Van Cleeff przeciwko

Belgische Staat

(Sprawa C-105/07) (1)

(Swoboda przedsiębiorczości — Swobodny przepływ kapitału
— Postanowienia podatkowe — Podatek dochodowy od osób
prawnych — Odsetki wypłacane przez spółkę zależną tytułem
wynagrodzenia za pożyczkę udzieloną przez spółkę dominującą
mającą siedzibę w innym państwie członkowskim — Przekwa-
lifikowanie odsetek na opodatkowane dywidendy — Brak prze-
kwalifikowania w przypadku odsetek wypłacanych spółce

będącej rezydentem)

(2008/C 64/17)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: N. V. Lammers & Van Cleeff

Strona pozwana: Belgische Staat

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Wykładnia
art. 12 WE, art. 43 WE, art. 48 WE, art. 56 WE i art. 58 WE —

Krajowe przepisy podatkowe, które przekwalifikowują odsetki
wypłacane przez spółkę zależną tytułem wynagrodzenia za
pożyczkę udzieloną przez spółkę dominującą mającą siedzibę w
innym państwie członkowskim na opodatkowane dywidendy,
jednakże nie w przypadku odsetek wypłacanych spółce będącej
rezydentem.

Sentencja

Artykuły 43 WE i 48 WE sprzeciwiają się przepisom krajowym takim
jakie są przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, na mocy
których odsetki wypłacane przez spółkę z siedzibą w jednym państwie
członkowskim członkowi zarządu, który jest spółką mającą siedzibę w
innym państwie członkowskim, podlegają przekwalifikowaniu na dywi-
dendy, a tym samym podlegają opodatkowaniu, jeśli na początku
okresu podatkowego suma oprocentowanych pożyczek jest wyższa niż
wpłacony kapitał wraz z opodatkowanymi rezerwami, podczas gdy w
tych samych okolicznościach odsetki wypłacane członkowi zarządu,
który jest spółką mającą siedzibę w tym samym państwie członkow-
skim, nie podlegają przekwalifikowaniu na dywidendy, a tym samym
nie podlegają opodatkowaniu.

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 17 stycznia 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-342/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2002/91/WE — Polityka energetyczna — Oszczę-
dzanie energii — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2008/C 64/18)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Patakia oraz B. Schima, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: N. Dafniou,
pełnomocnik)
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