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utworów muzycznych chronionych prawem autorskim — model
ustalania wynagrodzenia, zgodnie z którym wysokość tego wynagrodzenia odpowiada części przychodów tych stacji, pod warunkiem
że ta część jest ogólnie proporcjonalna do ilości utworów muzycznych chronionych prawem autorskim rzeczywiście lub potencjalnie
emitowanych w telewizji, chyba że inna metoda pozwala na identyfikację i bardziej precyzyjny pomiar wykorzystania tych utworów,
jak i oglądalności, nie prowadząc jednak do nieproporcjonalnego
zwiększenia kosztów zarządzania umowami i nadzoru nad korzystaniem ze wspomnianych utworów.
2) Artykuł 82 WE należy interpretować w ten sposób, że organizacja
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi — obliczając zapłatę
pobieraną z tytułu wynagrodzenia należnego za emisję telewizyjną
utworów muzycznych chronionych prawem autorskim w odmienny
sposób w zależności od tego, czy chodzi o prywatne spółki zajmujące się emisją telewizyjną, czy też o nadawców publicznych —
może nadużywać pozycji dominującej w rozumieniu tego artykułu,
jeżeli stosuje wobec tych spółek nierówne warunki do świadczeń
równoważnych i stwarza im przez to niekorzystne warunki konkurencji, chyba, że taka praktyka może być obiektywnie uzasadniona.

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice
Włoskiej
(Sprawa C-174/07) (1)
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wewnętrznym — Ustawa krajowa, która przewiduje zrzeczenie
się prawa do kontroli czynności podlegających opodatkowaniu
dokonanych w kilku okresach podatkowych.
Sentencja
1) Obejmując rok 2002, na mocy w art. 2 ust. 44 legge n. 350,
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004) [ustawy nr 350 o zasadach
opracowywania rocznego i wieloletniego budżetu państwa (ustawy
budżetowej na 2004 r.)] z dnia 24 grudnia 2003 r., abolicją
podatkową przewidzianą w art. 8 i 9 legge n. 289, disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003) [ustawy nr 289 o zasadach opracowywania rocznego i wieloletniego budżetu państwa (ustawy budżetowej
na 2003 r.)] z dnia 27 grudnia 2002 r., oraz przewidując
w konsekwencji zrzeczenie się w sposób ogólny i bez żadnego rozróżnienia prawa do kontroli czynności podlegających opodatkowaniu
dokonanych w okresie podatkowym obejmującym rok 2002, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy
art. 2 ust. 1 lit. a), c) i d) oraz art. 193 — 273 dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej, które z dniem 1 stycznia
2007 r. zastąpiły art. 2 i 22 szóstej dyrektywy 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, oraz zobowiązaniom
ciążącym na niej na mocy art. 10 WE.
2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 140 z 23.6.2007.

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Artykuł 10 WE — Dyrektywa 2006/112/WE — Szósta dyrektywa VAT — Obowiązki w systemie wewnętrznym —
Kontrola czynności podlegających opodatkowaniu — Abolicja
podatkowa)
(2009/C 32/04)
Język postępowania: włoski

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — A.T. przeciwko Finanzamt Stuttgart-Körperschaften
(Sprawa C-285/07) (1)

Strony
Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
E. Traversa i M. Afonso, pełnomocnicy)
Strona
pozwana:
Republika
Włoska
(przedstawiciele:
I. M. Braguglia, pełnomocnik, oraz G. De Bellis, avvocato dello
Stato)
Przedmiot
Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naruszenie art. 2 i 22 szóstej dyrektywy 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), zastąpionej od
dnia 1 stycznia 2007 r. dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) — Obowiązki w systemie

(Dyrektywa 90/434/EWG — Transgraniczna wymiana
udziałów — Neutralność podatkowa — Przesłanki — Artykuły 43 WE i 56 WE — Przepisy państwa członkowskiego
uzależniające możliwość dalszego posługiwania się wartością
księgową udziałów przekazanych w zamian za nowe udziały, i
co za tym idzie neutralność podatkową przekazania, od
warunku, że zagraniczna spółka nabywająca również przypisała przekazanym udziałom w swoim bilansie podatkowym
taką wartość księgową — Zgodność)
(2009/C 32/05)
Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy
Bundesfinanzhof
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Strony w postępowaniu przed sądem krajowym
Strona skarżąca: A.T.
Strona pozwana: Finanzamt Stuttgart-Körperschaften
Przy udziale: Bundesministerium der Finanzen
Przedmiot
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Bundesfinanzhof — Wykładnia art. 8 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady
90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu
opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia,
podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek
różnych państw członkowskich (Dz.U. L 225, s. 1) oraz art. 43 WE i
56 WE — Akcjonariusz otrzymujący papiery wartościowe reprezentujące kapitał zakładowy spółki nabywającej w zamian za papiery
wartościowe spółki nabywanej — Opodatkowanie akcjonariusza spółki
nabywanej — Przepisy podatkowe państwa członkowskiego uzależniające uprawnienie akcjonariusza do przypisania wartości księgowej
(Buchwertansatz) papierom wartościowym otrzymanym w zamian za
przekazane udziały od warunku, że spółka nabywająca również przypisze wartość księgową wymienionym papierom wartościowym
(doppelte Buchwertverknüpfung)
Sentencja
Artykuł 8 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca
1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie
w
przypadku
łączenia,
podziałów,
wnoszenia
aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych
państw członkowskich stoi na przeszkodzie uregulowaniom państwa
członkowskiego, zgodnie z którymi skutkiem wymiany udziałów, w
odniesieniu do akcjonariuszy spółki nabywanej, jest opodatkowanie
zysku kapitałowego z tytułu przekazania udziałów odpowiadającego
różnicy pomiędzy pierwotnym kosztem nabycia przekazanych udziałów
a ich ceną sprzedaży, z zastrzeżeniem przypadku przypisania przez
spółkę nabywającą, w jej bilansie podatkowym, przekazanym udziałom
dawnej wartości księgowej.

7.2.2009

Strona pozwana: Republika Grecka (Przedstawiciel: E. Skandalou,
pełnomocnik)
Przedmiot
Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naruszenie art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.
L 103, s. 1) w związku z art. 4 ust. 4 tej dyrektywy, w
brzmieniu ustalonym art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy Rady 92/43/
EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, s. 7) — Brak
ochrony obszarów specjalnej ochrony (OSO) — Występowanie
działalności mogącej naruszyć integralność OSO i powodować
negatywne konsekwencje z punktu widzenia celów ochrony
OSO i gatunków, dla ochrony których obszary te zostały wyznaczone.
Sentencja
1) Nie podejmując wszelkich działań niezbędnych dla ustanowienia i
stosowania spójnego i kompletnego systemu norm prawnych o
charakterze szczególnym, który byłby w stanie zagwarantować
zrównoważone zarządzanie i skuteczną ochronę obszarów specjalnej
ochrony wyznaczonych dla realizacji celów ochrony określonych w
dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 4 ust. 1 i 2 tej dyrektywy w związku z jej art. 4 ust.4 tiret pierwsze, członkowskiego
brzmieniu ustalonym art. 6 ust. 2 dyrektywy Rady 92/43/EWG z
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 182 z 4.8.2007.

(1) Dz.U. C 247 z 20.10.2007.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice
Greckiej
(Sprawa C-293/07) (1)
(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Dyrektywy 79/409/EWG i 92/43/EWG — Ochrona dzikiego
ptactwa — Obszary specjalnej ochrony — Niewystarczające
środki ochronne)

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Département du Loiret, Scott SA
(Sprawa C-295/07 P) (1)
(Odwołanie — Pomoc państwa — Preferencyjna cena działki
— Decyzja Komisji — Odzyskanie pomocy niezgodnej ze
wspólnym rynkiem — Zaktualizowana wartość pomocy —
Składana stopa procentowa — Brak uzasadnienia — Stwierdzenie nieważności w całości — Dopuszczalność)
(2009/C 32/07)

(2009/C 32/06)

Język postępowania: francuski

Język postępowania: grecki
Strony

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Konstantinidis, D. Recchia i M. Patakia, pełnomocnicy)

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
J. Flett, pełnomocnik)

