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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 września 
2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Słowackiej 

(Sprawa C-264/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Poli
tyka energetyczna — Rynek wewnętrzny energii elektrycznej 
— Dyrektywa 2003/54/WE — Umowa inwestycyjna — 
Dwustronna umowa o ochronie inwestycji zawarta przed 

przystąpieniem do Unii Europejskiej — Artykuł 307 WE) 

(2011/C 319/02) 

Język postępowania: słowacki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: O. Beynet, 
F. Hoffmeister i J. Javorský, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Słowacka (przedstawiciel: B. Ricziová, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 9 lit. e) i art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. 
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek
trycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE (Dz.U. L 176, s. 37) 
— Uprzywilejowany dostęp jednego operatora do części trans
granicznej zdolności przesyłowej energii elektrycznej — Naru
szenie obowiązku zapewnienia wolnego od dyskryminacji 
dostępu do systemu przesyłowego i dystrybucyjnego 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 21.11.2009 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 września 2011 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Conseil d'État — Francja) — Ministre du 
budget, des comptes publics et de la fonction publique 

przeciwko Accor SA 

(Sprawa C-310/09) ( 1 ) 

(Swobodny przepływ kapitału — Traktowanie dywidend pod 
względem podatkowym — Uregulowanie krajowe przyznające 
zaliczenie na poczet podatku w przypadku dywidend wypłaca
nych przez spółki zależne spółki dominującej będące rezyden
tami — Odmowa zaliczenia na poczet podatku w przypadku 
dywidend wypłacanych przez spółki zależne niebędące rezyden
tami — Wypłata dywidend przez spółkę dominującą jej akcjo
nariuszom — Zaliczenie zaliczki na poczet podatku na 
podatek należny od spółki dominującej w trakcie wypłaty — 
Odmowa zwrotu zaliczki na poczet podatku zapłaconej przez 
spółkę dominującą — Bezpodstawne wzbogacenie — Dowody 
wymagane przy opodatkowywaniu spółek zależnych 

niebędących rezydentami) 

(2011/C 319/03) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Conseil d'État 
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique 
Strona pozwana: Accor SA 
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Conseil d'État — Wykładnia art. 43 i 56 traktatu WE — Uregu
lowanie krajowe opodatkowujące w inny sposób dywidendy 
pochodzące ze spółek zależnych z siedzibą w państwie siedziby 
spółki dominującej, a w inny dywidendy pochodzące od spółek 
zależnych z siedzibą w innych państwach członkowskich — 
Możliwość odliczenia od zaliczki na poczet podatku od 
dochodów kapitałowych, który spółka dominująca jest 
zobowiązana zapłacić z tytułu wypłaty tych dywidend swym 
akcjonariuszom, zaliczenia podatku związanego z wypłatą 
tych dywidend, gdy pochodzą one od spółek zależnych z 
siedzibą we Francji, lecz nie w przypadku dywidend 
pochodzących od spółki zależnej z siedzibą w innym państwie 
członkowskim Wspólnoty — Odmowa zwrotu zapłaconej 
przez spółkę dominującą zaliczki na podatek od dochodów 
kapitałowych uzasadniona bezpodstawnym wzbogaceniem lub

PL C 319/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.10.2011


