
2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 170 z 21.7.2007.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 8 maja 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Belgii

(Sprawa C-392/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2005/19/WE — Wspólny system podatkowy znaj-
dujący zastosowanie do łączenia, podziałów, wnoszenia
aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych
państw członkowskich — Brak transpozycji w przepisanym

terminie)

(2008/C 158/11)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
R. Lyal, pełnomocnik)

Strona pozwana: Królestwo Belgii (Przedstawiciel: D. Haven,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w przepisanym terminie przepisów niezbędnych dla
dostosowania się do dyrektywy Rady 2005/19/WE z dnia
17 lutego 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/434/EWG w
sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastoso-
wanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i
wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw człon-
kowskich (Dz.U. L 58, str. 19)

Sentencja

1) Poprzez brak przyjęcia przepisów ustawowych wykonawczych i
administracyjnych niezbędnych dla dostosowania się do dyrektywy
Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniającej dyrek-
tywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatko-
wania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów,
wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek
różnych państw członkowskich, Królestwo Belgii uchybiło zobowią-
zaniom ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 235 z 6.10.2007.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba)
wydanego w dniu 11 grudnia 2007 r. w sprawie T-10/06
Portela & Companhia, SA przeciwko Urzędowi Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory), wniesione w dniu 7 marca 2008 r. przez Portela

& Companhia, SA

(Sprawa C-108/08 P)

(2008/C 158/12)

Język postępowania: portugalski

Strony

Wnoszący odwołanie: Portela & Companhia, SA (przedstawiciel:
J. Conceição Pimenta, advogado)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Juan Torrens Cuad-
rado i Joseph Gilbert Sanz

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2009 r. prezes Trybunału
Sprawiedliwości postanowił o wykreśleniu niniejszej sprawy
z rejestru.

Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-110/08)

(2008/C 158/13)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
T. Scharf i D. Recchia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii
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