
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience
AG

Strona pozwana: College voor de toelating van bestrijdingsmid-
delen

Przy udziale: Agrichem BV

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

College van Beroep voor het bedrijfsleven — Wykładnia art. 4
ust. 1 dyrektywy Komisji 2002/37/WE z dnia 3 maja 2002 r.
zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia
etofumesatu jako substancji czynnej (Dz.U. L 117, str. 10) —
Obowiązek państw członkowskich do cofnięcia przed 1 września
2003 r. zezwolenia na produkt zawierający etofumesat w
sytuacji, w której posiadacz zezwolenia nie dysponuje dokumen-
tacją spełniającą wymogi załącznika II do dyrektywy Rady
91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania
do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230, str. 1), ani nie
ma do niej dostępu

Sentencja

Artykuł 4 ust. 1 dyrektywy Komisji 2002/37/WE z dnia 3 maja
2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia
etofumesatu jako substancji czynnej należy interpretować w ten sposób,
że nie zobowiązuje państw członkowskich do cofnięcia przed 1 września
2003 r. zezwolenia na środek ochrony roślin zawierający etofumesat ze
względu na to, że posiadacz tego zezwolenia nie dysponuje dokumen-
tacją spełniającą warunki załącznika II do dyrektywy Rady
91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do
obrotu środków ochrony roślin, lub nie ma do niej dostępu.

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

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 maja 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Lidl
Belgium GmbH & Co. KG przeciwko Finanzamt Heilbronn

(Sprawa C-414/06) (1)

(Swoboda przedsiębiorczości — Podatki bezpośrednie —
Uwzględnienie strat poniesionych przez stały zakład położony
w państwie członkowskim i należący do spółki mającej statu-

tową siedzibę w innym państwie członkowskim)

(2008/C 171/09)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Lidl Belgium GmbH & Co. KG

Strona pozwana: Finanzamt Heilbronn

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Bundesfinanzhof — Wykładnia art. 43WE i 56 WE — Odli-
czenie od podlegającego opodatkowaniu zysku spółki krajowej
strat wynikających z działalności stałego zakładu położonego w
innym państwie członkowskim — Odrzucenie możliwości odli-
czenia na podstawie umowy dwustronnej o unikaniu podwój-
nego opodatkowania zawartej z tym państwem członkowskim

Sentencja

Artykuł 43 WE nie sprzeciwia się temu, aby spółka mająca siedzibę
w państwie członkowskim nie mogła odliczyć od swojej podstawy
opodatkowania strat związanych z należącym do niej stałym zakładem
położonym w innym państwie członkowskim, o ile, na podstawie
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody tego zakładu
są opodatkowane w tym ostatnim państwie członkowskim, w którym
straty te mogą zostać uwzględnione w ramach opodatkowania dochodu
tego stałego zakładu w następnych latach podatkowych.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 maja 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Oberlandesgericht Dresden — Niemcy) —
Postępowanie dotyczące gospodarowania energią citiworks
AG przy udziale: Sächsisches Staatsministerium für
Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde,

Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur

(Sprawa C-439/06) (1)

(Rynek wewnętrzny energii elektrycznej — Dyrektywa
2003/54/WE — Artykuł 20 ust. 1 — Swobodny dostęp stron
trzecich do systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii

elektrycznej)

(2008/C 171/10)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberlandesgericht Dresden

Strony postępowania dotyczącego gospodarowania energią

Citiworks AG

Przy udziale:

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als
Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH,
Bundesnetzagentur
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