
przypisać wewnątrzwspólnotowy transport, gdy transport 
towarów został zrealizowany przez osobę posiadającą zarówno 
cechę kupującego przy pierwszej dostawie, jak i sprzedającego 
przy drugiej dostawie lub na jej rachunek? 

( 1 ) Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w 
odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku 
od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 
(Dz.U. L 145, s. 1). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hof van beroep te Brussel (Belgia) w dniu 
2 listopada 2009 r. — Airfield NV, Canal Digitaal BV 
przeciwko Belgische Vereniging van Auteurs, 

Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) 

(Sprawa C-431/09) 

(2010/C 24/43) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hof van beroep te Brussel 

Strony postępowania przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Airfield NV, Canal Digitaal BV 

Strona pozwana: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten 
en Uitgevers CVBA (Sabam) 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy z dyrektywą 93/83 ( 1 ) niezgodne jest, aby operator 
satelitarnej telewizji cyfrowej był zobowiązany do uzyskania 
zezwolenia od posiadaczy praw w przypadku działania, za 
pomocą którego organizacja radiowa i telewizyjna przesyła 
swoje sygnały będące nośnikami programu albo za pośred
nictwem stałego łącza, albo za pośrednictwem zakodowa
nego sygnału satelitarnego, na rzecz niezależnego od siebie 
operatora satelitarnej telewizji cyfrowej, który powierza 
związanej ze sobą spółce zakodowanie tych sygnałów i 
wysłanie do satelity, po czym sygnały te są, za zezwoleniem 
organizacji radiowej i telewizyjnej, jako część pakietu 
programów telewizyjnych i w związku z tym powiązane 
ze sobą, emitowane na rzecz abonentów operatora telewizji 
satelitarnej, którzy mogą oglądać programy jednocześnie i w 
niezmienionej formie za pośrednictwem udostępnionej im 
przez operatora telewizji satelitarnej karty dekoderowej bądź 
Smartcard? 

2) Czy z dyrektywą 93/83 niezgodne jest, aby operator sateli
tarnej telewizji cyfrowej był zobowiązany do uzyskania 
zezwolenia od posiadaczy praw w przypadku działania, za 
pomocą którego organizacja radiowa i telewizyjna przesyła 

swoje sygnały będące nośnikami programu, zgodnie ze 
wskazówkami niezależnego od siebie operatora satelitarnej 
telewizji cyfrowej, do satelity, po czym sygnały te są, za 
zezwoleniem organizacji radiowej i telewizyjnej, jako część 
pakietu programów telewizyjnych i w związku z tym 
powiązane ze sobą, emitowane na rzecz abonentów opera
tora telewizji satelitarnej, którzy mogą oglądać programy 
jednocześnie i w niezmienionej formie za pośrednictwem 
udostępnionej im przez operatora telewizji satelitarnej 
karty dekoderowej bądź Smartcard? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie 
koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz 
praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitar
nego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.U. L 248, s. 15). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hof van beroep te Brussel (Belgia) w dniu 
2 listopada 2009 r. — Airfield NV przeciwko Agicoa 

Belgium BVBA 

(Sprawa C-432/09) 

(2010/C 24/44) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hof van beroep te Brussel 

Strony postępowania przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Airfield NV 

Strona pozwana: Agicoa Belgium BVBA 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy z dyrektywą 93/83 ( 1 ) niezgodne jest, aby operator 
satelitarnej telewizji cyfrowej był zobowiązany do uzyskania 
zezwolenia od posiadaczy praw w przypadku działania, za 
pomocą którego organizacja radiowa i telewizyjna przesyła 
swoje sygnały będące nośnikami programu albo za pośred
nictwem stałego łącza, albo za pośrednictwem zakodowa
nego sygnału satelitarnego, na rzecz niezależnego od siebie 
operatora satelitarnej telewizji cyfrowej, który powierza 
związanej ze sobą spółce zakodowanie tych sygnałów i 
wysłanie do satelity, po czym sygnały te są, za zezwoleniem 
organizacji radiowej i telewizyjnej, jako część pakietu 
programów telewizyjnych i w związku z tym powiązane 
ze sobą, emitowane na rzecz abonentów operatora telewizji 
satelitarnej, którzy mogą oglądać programy jednocześnie i w 
niezmienionej formie za pośrednictwem udostępnionej im 
przez operatora telewizji satelitarnej karty dekoderowej bądź 
Smartcard?
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