
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal de première instance de Namur
(Belgia) w dniu 26 listopada 2008 r. — Atenor Group SA

przeciwko państwu belgijskiemu

(Sprawa C-514/08)

(2009/C 32/32)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Tribunal de première instance de Namur

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Atenor Group SA

Strona pozwana: państwo belgijskie

Pytania prejudycjalne

Czy art. 4 tiret pierwsze dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia
23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania
stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależ-
nych różnych państw członkowskich (1) stoi na przeszkodzie
uregulowaniom krajowym ograniczającym możliwość odliczenia
dywidend otrzymanych z tytułu dochodów podlegających osta-
tecznie opodatkowaniu do wystąpienia w spółce dominującej
zysku podlegającego opodatkowaniu?

(1) Dz.U. L 225, s. 6.

Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich/Rzeczypospolitej Polskiej

(Sprawa C-516/08)

(2009/C 32/33)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Kaduczak i P. Dejmek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska

Żądania

— stwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych dla
wykonania dyrektywy Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia
2006 r. ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odnie-
sieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stano-
wisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicz-
nych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej
staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na dzia-
łalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w
bardzo ograniczonym zakresie (1); a w każdym razie

poprzez niepoinformowanie Komisji o przyjęciu tych prze-
pisów, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom
ciążącym na niej na mocy wymienionej dyrektywy,

— obciążenie Rzeczpospolitej Polskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2006/70/WE upłynął w dniu
15 grudnia 2007 r.

(1) Dz. U. L 214 z dnia 4.8.2006, str. 29.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal de grande instance de Paris
(Francja) w dniu 27 listopada 2008 r. — Fundació Gala-
Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plás-
ticos przeciwko Société des Auteurs dans les arts graphi-
ques et plastiques, Juanowi-Leonardowi Bonetowi Domene-
chowi, Eulalii-Maríi Bas Dalí, Maríi Del Carmen Domenech
Biosce, Antoniowi Domenechowi Biosce, Anie-Maríi

Busquets Bonet, Mónice Busquets Bonet

(Sprawa C-518/08)

(2009/C 32/34)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Tribunal de grande instance de Paris

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de
Gestión de Artistas Plásticos

Strona pozwana: Société des Auteurs dans les arts graphiques et
plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas
Dalí, María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech
Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

Pytania prejudycjalne

1) Czy po wejściu w życie dyrektywy [2001/84/WE] z dnia
27 września 2001 r. (1) Francja może utrzymać zastrzeżenie
praw do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży wyłącznie na
rzecz spadkobierców ustawowych, z wyłączeniem spadko-
bierców i zapisobierców testamentowych?

2) Czy przepisy przejściowe przewidziane w art. 8 ust. 2 i 3
dyrektywy [2001/84/WE] z dnia 27 września 2001 r.
zezwalają na to, aby Francja utrzymała w mocy takie
odstępstwo?

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa autora
do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza
dzieła sztuki (Dz.U. L 272, s. 32).
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