
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour administrative d'appel de Lyon —

Francja) — Regie Networks przeciwko Direction de
contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

(Sprawa C-333/07) (1)

(Pomoc państwa — Program pomocy na rzecz lokalnych stacji
radiowych — Finansowanie w drodze opłaty parafiskalnej od
sprzedaży czasu reklamowego — Przychylna decyzja Komisji w
ramach wstępnego etapu badania przewidzianego w art. 93
ust. 3 traktatu WE (obecnie art. 88 ust. 3 WE) — Pomoc,
która może być zgodna ze wspólnym rynkiem — Artykuł 92
ust. 3 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 87 ust. 3 WE) —
Zakwestionowanie zgodności decyzji z prawem — Obowiązek
uzasadnienia — Ocena okoliczności faktycznych — Zgodność

opłaty parafiskalnej z traktatem WE)

(2009/C 44/22)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour administrative d'appel de Lyon

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Regie Networks

Strona pozwana: Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes
Bourgogne

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Cour
administrative d'appel de Lyon — Ważność decyzji Komisji
nr N 679/97 z dnia 10 listopada 1997 r., w której Komisja
zdecydowała o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec zmian systemu
pomocy dla radiofonii wprowadzonych przez dekret 92-1053 z
dnia 30 września 1992 r. (JORF, nr 228 z dnia 1 października
1992 r.) (SG(97) D/9265) — Opłata parafiskalna od reklamy
emitowanej drogą radiową i telewizyjną na terytorium Francji, z
której wpływy są przeznaczone na fundusz pomocy dla radio-
fonii — System pomocy, z którego korzystają jedynie przedsię-
biorcy krajowi — Możliwość zastosowania do tego systemu —

oraz do zasilającego go podatku — odstępstwa ustanowionego
przez art. 87 ust. 3 lit. c) WE

Sentencja

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia
10 listopada 1997 r. o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec zmiany
systemu pomocy na rzecz lokalnych stacji radiowych (pomoc państwa
nr N 679/97 — Francja).

Należy zawiesić skutki stwierdzenia nieważności powyższej decyzji
Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 10 listopada 1997 r. do czasu
wydania przez Komisję nowej decyzji na podstawie art. 88 WE. Skutki
te zostają zawieszone na okres, który nie może przekroczyć dwóch
miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego wyroku, w sytuacji gdyby

Komisja zdecydowała o wydaniu nowej decyzji na podstawie art. 88
ust. 3 WE i przez dodatkowy rozsądny okres, jeśli Komisja zdecyduje o
wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE. Spod
tego ograniczenia w czasie skutków niniejszego wyroku zostają wyłą-
czone jedynie te przedsiębiorstwa, które przed datą ogłoszenia niniej-
szego wyroku zaskarżyły przed sądem pobieranie opłaty parafiskalnej
od reklamy emitowanej drogą radiową i telewizyjną, wprowadzoną w
art. 1 dekretu nr 97-1263 z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie
ustanowienia opłaty parafiskalnej na rzecz funduszu pomocy dla radio-
fonii lub wystąpiły z innym równoważnym środkiem prawnym w tym
celu.

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

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Verwaltungsgericht Hannover — Niemcy)
— Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co.
KG przeciwko Niedersächsische Landesmedienanstalt für

privaten Rundfunk

(Sprawa C-336/07) (1)

(Dyrektywa 2002/22/WE — Artykuł 31 ust. 1 — Mieszczący
się w granicach rozsądku obowiązek rozpowszechniania
(„must carry”) — Uregulowania krajowe zobowiązujące
operatorów analogowych sieci kablowych do wprowadzenia do
swoich sieci kablowych wszystkich programów telewizyjnych
dopuszczonych do rozpowszechnienia drogą naziemną —

Zasada proporcjonalności)

(2009/C 44/23)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Hannover

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Kabel Deutschland Vertrieb und Service
GmbH & Co. KG

Strona pozwana: Niedersächsische Landesmedienanstalt für
privaten Rundfunk

Przy udziale: Norddeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fern-
sehen, ARTE GEIE, Bloomberg LP, Mitteldeutscher Rundfunk,
MTV Networks Germany GmbH, venant aux droits de VIVA
Plus Fernsehen GmbH, VIVA Music Fernsehen GmbH & Co. KG,
MTV Networks Germany GmbH, venant aux droits de MTV
Networks GmbH & Co. oHG, Westdeutscher Rundfunk, RTL
Television GmbH, RTL II Fernsehen GmbH & Co. KG, VOX Film
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