
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 grudnia 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-338/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Druga dyrektywa 77/91/EWG — Artykuły 29 i 42 — Spółki
akcyjne — Podwyższenie kapitału — Prawo pierwszeństwa do
subskrypcji akcji i obligacji zamiennych na akcje — Wyłą-
czenie — Ochrona akcjonariuszy — Zasada równości

traktowania)

(2009/C 44/05)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
G. Braun i R. Vidal Puig, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (Przedstawiciele: F. Díez
Moreno, pełnomocnik)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Rzeczpospolita Polska
(Przedstawiciel: E. Ośniecka-Tamecka, pełnomocnik), Republika
Finlandii (Przedstawiciel: J. Heliskoski, pełnomocnik), Zjedno-
czone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Przedsta-
wiciel: V. Jackson, pełnomocnik, wspierana przez J. Stratford,
barrister)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 29 i 42 drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia
13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są
wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozu-
mieniu art. 58 akapit drugi traktatu w celu uzyskania ich
równoważności dla ochrony interesów zarówno wspólników,
jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak
również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.U. L 26, s. 1) —
Brak ochrony akcjonariuszy mniejszościowych

Sentencja

1) Królestwo Hiszpanii:

— przyznając prawo pierwszeństwa do objęcia akcji w przypadku
podwyższenia subskrybowanego kapitału poprzez wniesienie
wkładów pieniężnych nie tylko akcjonariuszom, ale także posia-
daczom obligacji zamiennych na akcje;

— przyznając prawo pierwszeństwa do subskrypcji obligacji
zamiennych na akcje nie tylko akcjonariuszom, ale także posia-
daczom obligacji zamiennych na akcje wcześniejszych emisji,
oraz

— poprzez brak postanowienia, iż walne zgromadzenie akcjona-
riuszy może postanowić o wyłączeniu prawa pierwszeństwa do
subskrypcji obligacji zamiennych na akcje,

uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 29 drugiej
dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w
sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach
członkowskich od spółek w rozumieniu art. [48] akapit drugi trak-

tatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów
zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki
akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami w wysokości trzech
czwartych. Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosz-
tami w wysokości jednej czwartej.

4) Rzeczpospolita Polska, Republika Finlandii i Zjednoczone Króle-
stwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywają własne
koszty.

(1) Dz.U. C 261 z 28.10.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2008 r.
— British Aggregates Association przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich, Zjednoczonemu Królestwu

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(Sprawa C-487/06 P) (1)

(Odwołanie — Pomoc państwa — Opłata środowiskowa od
wydobycia kruszywa w Zjednoczonym Królestwie)

(2009/C 44/06)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: British Aggregates Association (przedstawi-
ciele: C. Pouncey, Solicitor, L. Van den Hende, advocaat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: J. Flett, B. Martenczuk i T. Scharf, pełnomoc-
nicy) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej (przedstawiciele: T. Harris, M. Hall i G. Facenna,
pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba w
składzie powiększonym) z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
T-210/02 British Aggregates przeciwko Komisji, którym Sąd
oddalił jej skargę o stwierdzenie nieważności w części decyzji
Komisji C(2002) 1478 wersja ostateczna z dnia 24 kwietnia
2002 r. o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec systemu opłat za
wydobycie kruszywa w Zjednoczonym Królestwie (pomoc
państwa N 863/01 — Zjednoczone Królestwo/Opłata za wydo-
bycie kruszywa)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia
13 września 2006 r. w sprawie T-210/02 British Aggregates
Association przeciwko Komisji zostaje uchylony,
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