
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: A.T.

Strona pozwana: Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

Przy udziale: Bundesministerium der Finanzen

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Bundesfi-
nanzhof — Wykładnia art. 8 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady
90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu
opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia,
podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek
różnych państw członkowskich (Dz.U. L 225, s. 1) oraz art. 43 WE i
56 WE — Akcjonariusz otrzymujący papiery wartościowe reprezentu-
jące kapitał zakładowy spółki nabywającej w zamian za papiery
wartościowe spółki nabywanej — Opodatkowanie akcjonariusza spółki
nabywanej — Przepisy podatkowe państwa członkowskiego uzależnia-
jące uprawnienie akcjonariusza do przypisania wartości księgowej
(Buchwertansatz) papierom wartościowym otrzymanym w zamian za
przekazane udziały od warunku, że spółka nabywająca również przy-
pisze wartość księgową wymienionym papierom wartościowym
(doppelte Buchwertverknüpfung)

Sentencja

Artykuł 8 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca
1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zasto-
sowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia
aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych
państw członkowskich stoi na przeszkodzie uregulowaniom państwa
członkowskiego, zgodnie z którymi skutkiem wymiany udziałów, w
odniesieniu do akcjonariuszy spółki nabywanej, jest opodatkowanie
zysku kapitałowego z tytułu przekazania udziałów odpowiadającego
różnicy pomiędzy pierwotnym kosztem nabycia przekazanych udziałów
a ich ceną sprzedaży, z zastrzeżeniem przypadku przypisania przez
spółkę nabywającą, w jej bilansie podatkowym, przekazanym udziałom
dawnej wartości księgowej.

(1) Dz.U. C 247 z 20.10.2007.

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

Greckiej

(Sprawa C-293/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywy 79/409/EWG i 92/43/EWG — Ochrona dzikiego
ptactwa — Obszary specjalnej ochrony — Niewystarczające

środki ochronne)

(2009/C 32/06)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Konstantinidis, D. Recchia i M. Patakia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (Przedstawiciel: E. Skandalou,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.
L 103, s. 1) w związku z art. 4 ust. 4 tej dyrektywy, w
brzmieniu ustalonym art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy Rady 92/43/
EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przy-
rodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, s. 7) — Brak
ochrony obszarów specjalnej ochrony (OSO) — Występowanie
działalności mogącej naruszyć integralność OSO i powodować
negatywne konsekwencje z punktu widzenia celów ochrony
OSO i gatunków, dla ochrony których obszary te zostały wyzna-
czone.

Sentencja

1) Nie podejmując wszelkich działań niezbędnych dla ustanowienia i
stosowania spójnego i kompletnego systemu norm prawnych o
charakterze szczególnym, który byłby w stanie zagwarantować
zrównoważone zarządzanie i skuteczną ochronę obszarów specjalnej
ochrony wyznaczonych dla realizacji celów ochrony określonych w
dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Republika Grecka uchybiła zobo-
wiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 4 ust. 1 i 2 tej dyrek-
tywy w związku z jej art. 4 ust.4 tiret pierwsze, członkowskiego
brzmieniu ustalonym art. 6 ust. 2 dyrektywy Rady 92/43/EWG z
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 182 z 4.8.2007.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Départe-

ment du Loiret, Scott SA

(Sprawa C-295/07 P) (1)

(Odwołanie — Pomoc państwa — Preferencyjna cena działki
— Decyzja Komisji — Odzyskanie pomocy niezgodnej ze
wspólnym rynkiem — Zaktualizowana wartość pomocy —

Składana stopa procentowa — Brak uzasadnienia — Stwier-
dzenie nieważności w całości — Dopuszczalność)

(2009/C 32/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
J. Flett, pełnomocnik)
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Druga strona postępowania: Département du Loiret, Scott SA
(przedstawiciele: J. Lever QC, J. Gardner, Barrister i G. Peretz,
Barristers, R. Griffith i M. Papadakis, solicitors)

Przedmiot sprawy

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba)
wydanego w dniu 29 marca 2007 r. w sprawie T-369/00 Dépar-
tement du Loiret przeciwko Komisji, w którym Sąd stwierdził
nieważność decyzji Komisji 2002/14/WE z dnia 12 lipca 2000 r.
w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Francję na rzecz
Scott Paper SA/Kimberly-Clark (Dz.U. 2002, L 12, s. 1)
w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy pomocy przyznanej
w formie preferencyjnej ceny działki, o której mowa w art. 1
decyzji — Metoda obliczania odsetek należnych od kwot otrzy-
manych niezgodnie z prawem: prosta czy składana stopa
procentowa? — Uzasadnienie wyboru tej metody i przeniesienie
ciężaru dowodu — Moment, w którym należy ocenić istnienie
niezgodnej z prawem korzyści

Sentencja wyroku

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie T-369/00 Département du Loiret
przeciwko Komisji zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania Sądowi
Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym
postępowanie.

(1) Dz.U. C 211 z 8.9.2007.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Landgericht Regensburg — Niemcy) —
Postępowanie karne przeciwko Klausowi Bourquainowi

(Sprawa C-297/07) (1)

(Konwencja wykonawcza do Układu z Schengen — Artykuł 54
— Zasada „ne bis in idem” — Zakres stosowania — Wyrok
skazujący wydany zaocznie w odniesieniu do tego samego
czynu — Pojęcie „procesu zakończonego wydaniem prawomoc-
nego wyroku” — Przepisy proceduralne prawa krajowego —

Pojęcie „kary, która nie może być już wykonana”)

(2009/C 32/08)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Landgericht Regensburg

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Klaus Bourquain

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Landgericht Regensburg — Wykładnia art. 54 Konwencji Wyko-
nawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.
zawartego pomiędzy rządami państw Unii Gospodarczej Bene-
luksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w
sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych grani-
cach (Dz.U. 2000 L 239, str. 19) — Wykładnia zasady ne bis in
idem — Zaoczne skazanie za ten sam czyn — Niewykonanie
kary, a następnie objęcie amnestią generalną

Sentencja

Zasada ne bis in idem, której poświęcony jest art. 54 Konwencji wyko-
nawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. zawartego
między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Fede-
ralnej Niemiec i Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego
znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w dniu
19 czerwca 1990 r. w Schengen (Luksemburg) znajduje zastosowanie
do postępowania karnego wszczętego w umawiającym się państwie o
czyn, o który w innym umawiającym się państwie proces oskarżonego
zakończył się prawomocnym wyrokiem, nawet jeśli na podstawie prawa
państwa, w którym został skazany wymierzona kara nigdy nie mogła
być natychmiastowo wykonana ze względu na szczególne uregulowania
proceduralne takie jak te, których dotyczy postępowanie przed sądem
krajowym.

(1) Dz.U. C 211 z dnia 8.9.2007 r.

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

Sachsen

(Sprawa C-334/07 P) (1)

(Odwołanie — Pomoc państwa — Plan systemu pomocy na
rzecz małych i średnich przedsiębiorstw — Zgodność ze
wspólnym rynkiem — Kryteria oceny pomocy państwa —

Stosowanie w czasie — Plan zgłoszony przed wejściem w życie
rozporządzenia (WE) nr 70/2001 — Decyzja wydana po tym
wejściu w życie — Uzasadnione oczekiwania — Pewność

prawa — Zgłoszenie kompletne)

(2009/C 32/09)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta-
wiciel: K. Gross, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Freistaat Sachsen (przedstawiciel: T.
Lübbig, Rechtsanwalt)
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