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Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 lutego 2009 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-110/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Artykuł 28 — Pojęcie „środków równoważnych
z ograniczeniami ilościowymi w przywozie” — Zakaz ciąg-
nięcia przyczep motorowerem, motocyklem, motocyklem trzyko-
łowym i pojazdem czterokołowym na terytorium jednego
z państw członkowskich — Bezpieczeństwo ruchu drogowego

— Dostęp do rynku — Przeszkoda — Proporcjonalność)

(2009/C 82/02)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
D. Recchia i F. Amato, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (Przedstawiciele: I.M.
Braguglia, pełnomocnik i M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 28 WE — Prawo krajowe zakazujące ciągnięcia przy-
czepy pojazdom silnikowym za wyjątkiem traktorów

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami
postępowania.

(1) Dz.U. C 115 z 14.5.2005.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 lutego 2009 r. —
Irlandia przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Radzie

Unii Europejskiej

(Sprawa C-301/06) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa
2006/24/WE — Zatrzymywanie generowanych lub przetwa-
rzanych danych w związku ze świadczeniem usług łączności

elektronicznej — Wybór podstawy prawnej)

(2009/C 82/03)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Irlandia (przedstawiciele: D. O'Hagan, pełno-
mocnik, E. Fitzsimons, D. Barniville i A. Collins SC)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Republika Słowacka
(przedstawiciel: J. Čorba, pełnomocnik)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele:
H. Duintjer Tebbens, M. Dean i A. Auersperger Matić, pełno-
mocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J.-C. Piris,
J. Schutte i S. Kyriakopoulou, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii
(przedstawiciele: M. A. Sampol Pucurull i J. Rodríguez Cárcamo,
pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: C. ten
Dam i C. Wissels, pełnomocnicy), Komisja Wspólnot Europej-
skich (przedstawiciele: C. Docksey, R. Troosters i C. O'Reilly,
pełnomocnicy), Europejski Inspektor Ochrony Danych (przed-
stawiciel: H. Hijmans, pełnomocnik)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzy-
mywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku
ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektro-
nicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz
zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (Dz.U. L 105, s. 54) —
Wybór podstawy prawnej
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Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

3) Królestwo Hiszpanii, Królestwo Niderlandów, Republika Słowacka,
Komisja Wspólnot Europejskich i Europejski Inspektor Ochrony
Danych pokrywają swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 237 z 30.9.2006.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 12 lutego 2009 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-45/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Arty-
kuły 10 WE, 71 WE i 80 ust. 2 WE — Bezpieczeństwo na
morzu — Kontrola statków i obiektów portowych — Umowy
międzynarodowe — Odpowiednie kompetencje Wspólnoty

i państw członkowskich)

(2009/C 82/04)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister i I. Zervas,
pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele:
A. Samoni-Rantou i S. Chala, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: I. Rao,
pełnomocnik wspierany przez D. Andersona, QC)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 10 WE, 71 WE i 80 ust. 2 WE — Przedstawienie
organizacji międzynarodowej propozycji należącej do dziedziny
wyłącznej zewnętrznej kompetencji Wspólnoty — Bezpieczeń-
stwo na morzu — Propozycja dotycząca kontroli zgodności
statków i obiektów portowych z wymogami rozdziału XI-2
konwencji SOLAS i kodeksu ISPS

Sentencja

1) Przedstawiając Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)
sporną propozycję (MSC 80/5/11) dotyczącą kontrolowania zgod-
ności statków i obiektów portowych z wymogami rozdziału XI-2
Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu,
zawartej w Londynie w dniu 1 listopada 1974 r.,
i Międzynarodowego kodeksu ochrony statku i obiektu portowego,

Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy art. 10 WE, 71 WE i 80 ust. 2 WE.

1) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 lutego 2009 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hof van beroep te Antwerpen — Belgia) —

Belgische Staat przeciwko N.V. Cobelfret

(Sprawa C-138/07) (1)

(Dyrektywa 90/435/EWG — Artykuł 4 ust. 1 — Bezpo-
średnia skuteczność — Uregulowanie krajowe dotyczące
unikania podwójnego opodatkowania wypłacanych zysków —

Odliczenie kwoty wypłaconych dywidend od podstawy opodat-
kowania spółki dominującej jedynie, jeżeli spółka ta osiągnęła

podlegające opodatkowaniu zyski)

(2009/C 82/05)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hof van beroep te Antwerpen — Belgia

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Belgische Staat

Strona pozwana: N.V. Cobelfret

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof
van beroep te Antwerpen — Wykładnia art. 4 ust. 1 dyrektywy
Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspól-
nego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek
dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich
(Dz.U. L 225, s. 6) — Przepisy krajowe dotyczące unikania
podwójnego opodatkowania wypłacanych zysków — Przesłanki

Sentencja

Artykuł 4 ust. 1 tiret pierwsze dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia
23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stoso-
wanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych
państw członkowskich powinien być interpretowany w ten sposób, iż
sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego takiemu jak
uregulowanie sporne przed sądem krajowym, które przewiduje, że dywi-
dendy otrzymane przez spółkę dominującą są wliczane do jej postawy
opodatkowania, aby następnie zostać od niej odliczone do wysokości
95 %, o ile po odliczeniu innych zwolnionych zysków w danym okresie
podatkowym nadal istnieje dodatnie saldo zysków.
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