
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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