
2) Artykuł 1 w zw. z art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/78 stoją
na przeszkodzie przepisom takim jak w sprawie głównej, zgodnie z
którymi zarejestrowany partner po śmierci swego partnera nie otrzy-
muje renty rodzinnej odpowiadającej rencie rodzinnej przysługującej
pozostałemu przy życiu małżonkowi, podczas gdy w prawie
krajowym zarejestrowany związek partnerski skutkuje tym, że
sytuacja osób tej samej płci jest porównywalna z sytuacją
małżonków w odniesieniu do tej renty rodzinnej. Do sądu krajo-
wego należy ustalenie, czy pozostały przy życiu zarejestrowany
partner znajduje się w sytuacji porównywalnej z sytuacją małżonka
korzystającego z renty rodzinnej przewidzianej w pracowniczym
systemie emerytalnym zarządzanym przez Versorgungsanstalt der
deutschen Bühnen.

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

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Oberlandesgericht Köln — Niemcy) —
01051 Telecom GmbH przeciwko Deutsche Telekom AG

(Sprawa C-306/06) (1)

(Dyrektywa 2000/35/WE — Zwalczanie opóźnień
w płatnościach w transakcjach handlowych — Artykuł 3 ust.
1 lit. c) ppkt ii) — Opóźnienie w płatności — Przelew
bankowy — Data, od której należy uznać płatność za doko-

naną)

(2008/C 128/10)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberlandesgericht Köln

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: 01051 Telecom GmbH

Strona pozwana: Deutsche Telekom AG

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Oberlandesgericht Köln — Wykładnia art. 3 ust. 1 lit. c) ppkt ii)
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z dnia
29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień
w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 200,
str. 35) — Możliwość żądania przez wierzyciela odsetek za
opóźnienie — Pojęcie „otrzymania” przez wierzyciela należnej
sumy — Przepisy krajowe uznające zapłatę za dokonaną w
chwili zlecenia przelewu bankowego przez dłużnika, a nie w
chwili uznania kwoty na rachunku wierzyciela

Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 lit. c) ppkt ii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania
opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych należy interpre-
tować w ten sposób, że zawiera on wymaganie, by w celu wykluczenia
lub zaprzestania naliczania odsetek za opóźnienie, na skutek zapłaty
za pomocą przelewu bankowego, należna kwota była zapisana na
rachunku wierzyciela w terminie wymagalności.

(1) Dz.U. C 249 z 14.10.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 kwietnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez House of Lords) — Marks & Spencer pls

przeciwko Commissioners of Customs and Excise

(Sprawa C-309/06) (1)

(Podatki — Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienie połączone
ze zwrotem podatku zapłaconego we wcześniejszym etapie —
Omyłkowe opodatkowanie według zwykłej stawki podatkowej
— Prawo do opodatkowania według stawki 0 % — Bezpo-
średnia skuteczność — Ogólne zasady prawa wspólnotowego

— Bezpodstawne wzbogacenie)

(2008/C 128/11)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

House of Lords

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Marks & Spencer pls

Strona pozwana: Commissioners of Customs and Excise

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

House of Lords — Wykładnia art. 28 ust. 2 lit. a) dyrektywy
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 (Dz.U. L 145,
str. 1) — istnienie prawa wspólnotowego, na które może powo-
ływać się bezpośrednio dostawca towaru („teacakes”), w
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