
utworów muzycznych chronionych prawem autorskim — model
ustalania wynagrodzenia, zgodnie z którym wysokość tego wyna-
grodzenia odpowiada części przychodów tych stacji, pod warunkiem
że ta część jest ogólnie proporcjonalna do ilości utworów muzycz-
nych chronionych prawem autorskim rzeczywiście lub potencjalnie
emitowanych w telewizji, chyba że inna metoda pozwala na identy-
fikację i bardziej precyzyjny pomiar wykorzystania tych utworów,
jak i oglądalności, nie prowadząc jednak do nieproporcjonalnego
zwiększenia kosztów zarządzania umowami i nadzoru nad korzys-
taniem ze wspomnianych utworów.

2) Artykuł 82 WE należy interpretować w ten sposób, że organizacja
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi — obliczając zapłatę
pobieraną z tytułu wynagrodzenia należnego za emisję telewizyjną
utworów muzycznych chronionych prawem autorskim w odmienny
sposób w zależności od tego, czy chodzi o prywatne spółki zajmu-
jące się emisją telewizyjną, czy też o nadawców publicznych —

może nadużywać pozycji dominującej w rozumieniu tego artykułu,
jeżeli stosuje wobec tych spółek nierówne warunki do świadczeń
równoważnych i stwarza im przez to niekorzystne warunki konku-
rencji, chyba, że taka praktyka może być obiektywnie uzasadniona.

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej
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(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Artykuł 10 WE — Dyrektywa 2006/112/WE — Szósta dyrek-
tywa VAT — Obowiązki w systemie wewnętrznym —

Kontrola czynności podlegających opodatkowaniu — Abolicja
podatkowa)
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Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
E. Traversa i M. Afonso, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele:
I. M. Braguglia, pełnomocnik, oraz G. De Bellis, avvocato dello
Stato)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 2 i 22 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: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1), zastąpionej od
dnia 1 stycznia 2007 r. dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) — Obowiązki w systemie

wewnętrznym — Ustawa krajowa, która przewiduje zrzeczenie
się prawa do kontroli czynności podlegających opodatkowaniu
dokonanych w kilku okresach podatkowych.

Sentencja

1) Obejmując rok 2002, na mocy w art. 2 ust. 44 legge n. 350,
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004) [ustawy nr 350 o zasadach
opracowywania rocznego i wieloletniego budżetu państwa (ustawy
budżetowej na 2004 r.)] z dnia 24 grudnia 2003 r., abolicją
podatkową przewidzianą w art. 8 i 9 legge n. 289, disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003) [ustawy nr 289 o zasadach opracowy-
wania rocznego i wieloletniego budżetu państwa (ustawy budżetowej
na 2003 r.)] z dnia 27 grudnia 2002 r., oraz przewidując
w konsekwencji zrzeczenie się w sposób ogólny i bez żadnego rozró-
żnienia prawa do kontroli czynności podlegających opodatkowaniu
dokonanych w okresie podatkowym obejmującym rok 2002, Repu-
blika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy
art. 2 ust. 1 lit. a), c) i d) oraz art. 193 — 273 dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej, które z dniem 1 stycznia
2007 r. zastąpiły art. 2 i 22 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, oraz zobowiązaniom
ciążącym na niej na mocy art. 10 WE.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 140 z 23.6.2007.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — A.T. prze-
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(Sprawa C-285/07) (1)

(Dyrektywa 90/434/EWG — Transgraniczna wymiana
udziałów — Neutralność podatkowa — Przesłanki — Arty-
kuły 43 WE i 56 WE — Przepisy państwa członkowskiego
uzależniające możliwość dalszego posługiwania się wartością
księgową udziałów przekazanych w zamian za nowe udziały, i
co za tym idzie neutralność podatkową przekazania, od
warunku, że zagraniczna spółka nabywająca również przypi-
sała przekazanym udziałom w swoim bilansie podatkowym

taką wartość księgową — Zgodność)
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