
Sentencja

Wykładni art. 18 ust. 1 WE należy dokonać w ten sposób, że stoi on
na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, na podstawie
którego państwo to odmawia, w sposób generalny i w każdych okolicz-
nościach, wypłaty swym obywatelom świadczenia przyznawanego
cywilnym ofiarom wojny lub represji tylko z tego powodu, że nie mają
oni przez cały okres wypłaty tego świadczenia miejsca zamieszkania na
terytorium tego państwa, lecz na terytorium innego państwa członkow-
skiego.

(1) Dz.U. C 20 z 27.1.2007.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 maja 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-503/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa —
Odstępstwa od systemu ochrony dzikiego ptactwa — Region

Liguria)

(2008/C 171/13)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
D. Recchia, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Włoska (Przedstawiciele: I. Braguglia,
pełnomocnik i G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Przy-
jęcie i stosowanie przez region Liguria ustawodawstwa dotyczą-
cego zatwierdzenia odstępstw od systemu ochrony dzikiego
ptactwa, niezgodnego z warunkami ustanowionymi w art. 9
dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103, str. 1)

Sentencja

1) Poprzez przyjęcie i stosowanie przez region Liguria ustawodawstwa
dotyczącego zatwierdzenia odstępstw od systemu ochrony dzikiego
ptactwa, niezgodnego z warunkami ustanowionymi w art. 9 dyrek-
tywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa, Republika Włoska uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania, w
tym także kosztami postępowanie w przedmiocie środka tymczaso-
wego.

(1) Dz.U. C 82 z dnia 14.4.2007.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 maja 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) —
Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA przeciwko Ministero

dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Sprawa C-162/07) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Podatnicy — Artykuł 4 ust. 4
akapit drugi — Spółki dominujące i spółki zależne — Wpro-
wadzenie przez państwo członkowskie systemu jednego podat-

nika — Warunki — Skutki)

(2008/C 171/14)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Corte suprema di cassazione

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strony skarżące: Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA

Strony pozwane: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia
delle Entrate

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Corte suprema di cassazione — Wykładnia art. 4 ust. 4 akapit
drugi szóstej dyrektywy Rady 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) — „Osoby, które będąc prawnie
niezależne, są ściśle związane ze sobą finansowo, ekonomicznie
i organizacyjnie” — Wystarczająco dokładne pojęcie pozwala-
jące państwom członkowskim na stosowanie przewidzianego
systemu VAT — Pojęcie więzi — Przepis krajowy stawiający
wymóg co do minimalnego okresu trwania więzi w celu unik-
nięcia nadużycia prawa

Sentencja

1) Artykuł 4 ust. 4 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady
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: ujed-
nolicona podstawa wymiaru podatku jest normą, której stosowanie
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