
Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciel: D. Haven, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Nieprzyjęcie w przewidzianym terminie przepisów niezbędnych 
do dostosowania się do dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie 
reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 
92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE 
(Dz.U. L 323, s. 1) lub niepoinformowanie o takich przepisach 

Sentencja 

1) Nieprzyjmując w przewidzianym terminie wszystkich przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
dostosowania się do dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji 
oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a 
także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE, Królestwo Belgii 
uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 10.1.2009. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 lipca 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczo

nemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

(Sprawa C-556/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/36/WE — Uznawanie kwalifikacji zawodo

wych — Brak transpozycji w przewidzianym terminie) 

(2009/C 205/21) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
H. Støvlbæk i A.A. Gilly, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej (Przedstawiciel: H. Walker, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia, w przewidzianym terminie, przepisów niezbęd
nych dla zastosowania się do dyrektywy 2005/36 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005°r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. L 255, s 22) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admi
nistracyjnych niezbędnych dla zastosowania się do dyrektywy 
2005/36 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych Zjedno
czone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło 
zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 63 tej dyrektywy. 

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.02.2009 r. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 lipca 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczo

nemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

(Sprawa C-557/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/35/WE — Zanieczyszczenia pochodzącego 
ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naru

szenia prawa — Brak transpozycji) 

(2009/C 205/22) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
L. Lozano Palacios i A.A. Gilly, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej (przedstawiciel: H. Walker, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych w 
celu zastosowania się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2005/35/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanie
czyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia 
sankcji w przypadku naruszenia prawa 

Sentencja 

1) Nieustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administ
racyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady 2005/35/WE z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków 
oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa Zjed
noczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło 
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.
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2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.2.2009 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 2 lipca 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu 

Księstwu Luksemburga 

(Sprawa C-567/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/36/WE — Uznawanie kwalifikacji zawodo

wych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2009/C 205/23) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
H. Støvlbæk i V. Peere, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciel: 
C. Schiltz, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w wyznaczonym terminie wszelkich środków niezbęd
nych w celu dostosowania się do dyrektywy 2005/36/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255, s. 
22), a w każdym razie powiadomienia o ich przyjęciu 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu dostoso
wania się do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwali
fikacji zawodowych Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobo
wiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy. 

2) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.2.2009. 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 4 czerwca 
2009 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożone przez Hof van Beroep te Brussel 
oraz Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge — Belgia) — 

Państwo belgijskie przeciwko KBC Bank SA 

(Sprawy połączone C-439/07 i C-499/07) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Artykuły 43 
WE i 56 WE — Dyrektywa 90/435/EWG — Artykuł 4 ust. 1 
— Przepisy krajowe mające na celu zniesienie podwójnego 
opodatkowania podzielonego zysku — Odliczenie wartości 
pobranych dywidend od podstawy opodatkowania spółki domi
nującej jedynie w zakresie, w jakim spółka ta osiągnęła zysk 

podlegający opodatkowaniu) 

(2009/C 205/24) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sądy krajowe 

Hof van Beroep te Brussel oraz Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge 

Strony w postępowaniach przed sądami krajowymi 

Strona skarżąca: Państwo belgijskie (C-439/07), Beleggen, Risico
kapitaal, Beheer NV (C-499/07) 

Strona pozwana: KBC Bank NV (C-439/07), Państwo belgijskie 
(C-499/07) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof 
van Beroep te Brussel — Wykładnia art. 43 WE i 56 WE oraz 
art. 4 ust. 1 tiret pierwsze oraz art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 
90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego 
systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek 
dominujących i spółek zależnych różnych państw członkow
skich (Dz.U. L 225, s. 6) — Przepisy krajowe mające na celu 
zniesienie podwójnego opodatkowania podzielonego zysku — 
System odliczania przychodu podlegającego ostatecznie opodat
kowaniu 

Sentencja 

1) Artykuł 4 ust. 1 tiret pierwsze dyrektywy Rady 90/435/EWG z 
dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatko
wania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek 
zależnych różnych państw członkowskich należy interpretować w 
ten sposób, iż niezgodne z nim są przepisy państwa członkow
skiego, które w celu zwolnienia dywidend otrzymywanych przez 
spółkę dominującą mającą siedzibę w tym państwie od spółki 
zależnej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim 
stanowią, iż wskazane dywidendy podlegają włączeniu do podstawy 
opodatkowania spółki dominującej, aby następnie zostać odliczone 
od tej podstawy do wysokości 95 % w zakresie, w jakim po 
odliczeniu innych zwolnionych zysków w danym okresie rozlicze
niowym istnieje dodatnie saldo zysków, i które skutkują tym, że:
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