
przepisów krajowych powodujących automatyczne wykluczenie 
ciążącego na zakładzie ubezpieczeń obowiązku wypłacenia odszko
dowania poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, jeżeli 
wypadek ten został spowodowany przez kierowcę nieobjętego ubez
pieczeniem w ramach polisy ubezpieczeniowej, a poszkodowany ten, 
będący pasażerem w pojeździe w chwili wypadku był ubezpieczony 
w zakresie prowadzenia tego pojazdu i zezwolił temu kierowcy na 
jego prowadzenie. 

2) Odpowiedź na pierwsze przedłożone pytanie nie będzie inna w 
zależności od tego, czy ubezpieczony poszkodowany w wypadku 
wiedział o fakcie, że osoba, której zezwolił na prowadzenie 
pojazdu, nie była w tym zakresie ubezpieczona, lub był przeświad
czony, iż była ona ubezpieczona, lub też czy rozważał on tę 
kwestię bądź jej nie rozważał. 

( 1 ) Dz.U. C 346 z 18.12.2010. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 grudnia 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz 
— Austria) — Immobilien Linz GmbH & Co KG 

przeciwko Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr 

(Sprawa C-492/10) ( 1 ) 

(Podatki — Dyrektywa 69/335/EWG — Podatki pośrednie — 
Gromadzenie kapitału — Artykuł 4 ust. 2 lit. b) — Trans
akcje podlegające podatkowi kapitałowemu — Zwiększenie 
majątku spółki — Świadczenie wspólnika — Przejęcie ponie
sionych strat na mocy zobowiązania poprzedzającego ich 

powstanie) 

(2012/C 32/18) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Immobilien Linz GmbH & Co KG 

Strona pozwana: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz — Wykładnia art. 
4 ust. 2 lit. b) dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 
1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapi
tału (Dz.U. L 249, s. 25) — Transakcje podlegające podatkowi 
kapitałowemu — Zwiększenie majątku spółki kapitałowej — 
Ewentualne zaliczenie do takiego majątku zobowiązania 
podmiotu prawa publicznego, będącego jedynym wspólnikiem 
takiej spółki, do pokrycia jej strat 

Sentencja 

Wykładni art. 4 ust. 2 lit. b) dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 
17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia 
kapitału, zmienionej dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 

czerwca 1985 r., należy dokonywać w ten sposób, że przejęcie strat 
spółki przez wspólnika w wykonaniu zobowiązania, które podjął on 
przed powstaniem tych strat i które ma na celu wyłącznie pokrycie tych 
strat, nie powoduje zwiększenia majątku tej spółki. 

( 1 ) Dz.U. C 13 z 15.1.2011. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 1 grudnia 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-515/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 1933/31/WE — Decyzja 2003/33/WE — Przepisy 
krajowe — Składowisko odpadów obojętnych — Przyjęcie 

odpadów azbestowo-cementowych) 

(2012/C 32/19) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Rozet i 
A. Marghelis, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues i S. Menez, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Nieprawidłowa transpozycja art. 2 lit. e), art. 3 ust. 1 i art. 6 
lit. d) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. 
w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182, s. 1) oraz prze
pisów załącznika do decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 
grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia 
odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II 
do dyrektywy 1999/31/WE (Dz.U. L 11, s. 27) — Przepisy 
krajowe przewidujące kategorię odpadów „obojętnych i niebez
piecznych” niezgodne z dyrektywą — Składowanie odpadów 
azbestowo-cementowych 

Sentencja 

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administ
racyjnych koniecznych do zapewnienia, by odpady azbestowo- 
cementowe były poddawane obróbce na przeznaczonych do tego 
składowiskach, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, 
które na niej ciążą na mocy art. 2 lit. e), art. 3 ust. 1 oraz 
art. 6 lit. d) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 
1999 r. w sprawie składowania odpadów oraz przepisów załącz
nika do decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. 
ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składo
wiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 
1999/31. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 30 z 29.1.2011.

PL 4.2.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 32/11


