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Obiectul
Recurs introdus împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă
Instanță (camera a cincea) din 16 noiembrie 2006 în cauza
T-333/03, Masdar (UK) Ltd/Comisia Comunităților Europene,
care respinge ca neîntemeiată o acțiune în despăgubiri, ce
vizează obținerea reparării prejudiciu pretins a fi fost suferit de
reclamantă în urma refuzului Comisiei de a-i plăti serviciile pe
care aceasta susține că le-ar fi prestat în cadrul a două proiecte
ale programului TACIS în Republica Moldova și în Rusia

Dispozitivul
1) Respinge recursul.
2) Obligă societatea Masdar (UK) Ltd la plata cheltuielilor de judecată.

(1) JO C 82, 14.4.2007.

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 decembrie 2008
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată
de Cour d'appel de Liège — Belgique) — État belge — SPF
Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA

21.2.2009

unui drept de uzufruct asupra titlurilor reprezentative de capital
sau necesitatea unei participări în deplină proprietate, în scopul
deducerii dividendelor primite?

Dispozitivul
Noțiunea de participare la capitalul unei societăți comerciale dintr-un
alt stat membru, în sensul articolului 3 din Directiva 90/435/CEE a
Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se
aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre,
nu cuprinde deținerea de părți în uzufruct.
Totuși, în conformitate cu libertățile de circulație garantate de Tratatul
CE, aplicabile situațiilor transfrontaliere, în cazul în care un stat
membru, în vederea evitării dublei impuneri a dividendelor primite,
scutește de impozit atât dividendele pe care o societate rezidentă le
primește de la o altă societate rezidentă în care aceasta deține părți în
deplină proprietate, cât și pe cele pe care o societate rezidentă le
primește de la o altă societate rezidentă în care aceasta deține părți în
uzufruct, acest stat trebuie să aplice, în vederea scutirii dividendelor
primite, același tratament fiscal dividendelor primite de la o societate
stabilită într-un alt stat membru de către o societate rezidentă care
deține părți în deplină proprietate și dividendelor primite de o societate
rezidentă care deține părți în uzufruct.

(1) JO C 82, 14.4.2007.

(Cauza C-48/07) (1)
(Impozite pe profit — Directiva 90/435/CEE — Statutul de
societate-mamă — Participare la capital — Deținere de părți
în uzufruct)
(2009/C 44/09)
Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 decembrie
2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare
formulată de Korkein hallinto-oikeus — Finlanda) —
Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan
Markkinapörssi
Oy,
Satamedia Oy
(Cauza C-73/07) (1)
(Directiva 95/46/CE — Domeniu de aplicare — Prelucrarea și
circulația datelor fiscale cu caracter personal — Protecția
persoanelor fizice — Libertatea de exprimare)

Cour d'appel de Liège
(2009/C 44/10)
Părțile din acțiunea principală

Limba de procedură: finlandeza

Reclamant: État belge — SPF Finances
Pârâtă: Les Vergers du Vieux Tauves SA

Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Cour
d'appel de Liège — Interpretarea articolelor 3, 4 și 5 din Directiva 90/435/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul
fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (JO L 225, p. 6, Ediție specială,
09/vol. 1, p. 97) — Noțiunea de participare la capitalul unei
filiale stabilite într-un alt stat membru — Caracterul suficient al

Instanța de trimitere
Korkein hallinto-oikeus

Părțile din acțiunea principală
Recurent: Tietosuojavaltuutettu
Intimate: Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

21.2.2009

RO
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Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Korkein
hallinto-oikeus — Interpretarea articolului 3 alineatul (1), a articolelor 9 și 17 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281,
p. 31, Ediție specială, 13/vol.17, p. 10) — Domeniu de aplicare
— Colectare, publicare, cesiune, prelucrare într-un serviciu de
teletext a unor date fiscale publice referitoare la cuantumul veniturilor și al patrimoniului impozabil al persoanelor fizice

Dispozitivul

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 decembrie 2008
— Coop de France Bétail et Viande, fostă Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA),
Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des
producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA)/Comisia
Comunităților Europene, Republica Franceză
(Cauzele conexate C-101/07 P și C-110/07 P) (1)
(Recurs — Concurență — Piața cărnii de vită și de mânzat —
Acord încheiat între federațiile naționale ale crescătorilor și ale
măcelarilor având ca obiect suspendarea importurilor de carne
de vită și de mânzat și fixarea unui preț minim de achiziție —
Amenzi — Regulamentul nr. 17 — Articolul 15 alineatul (2)
— Luarea în considerare a cifrei de afaceri a întreprinderilor
membre ale federațiilor)

1) Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretat în
sensul că o activitate care constă în:
— colectarea în documentele publice ale administrației fiscale a
datelor referitoare la veniturile din muncă și din capital și la
patrimoniul persoanelor fizice și prelucrarea acestora în vederea
publicării;
— publicarea în ordine alfabetică sau pe categorii de venituri, sub
forma unor liste detaliate întocmite pentru fiecare localitate;
— cedarea acestora pe discuri CD-ROM, pentru a fi utilizate în
scopuri comerciale;
— prelucrarea acestora într-un serviciu de SMS care permite utilizatorilor de telefoane mobile, după expedierea numelui și a
localității de reședință a unei persoane, să primească informații
privind veniturile din muncă și din capital și patrimoniul
acestei persoane
trebuie considerată „prelucrare a datelor cu caracter personal” în
sensul acestei dispoziții.
2) Articolul 9 din Directiva 95/46 trebuie interpretat în sensul că
activitățile menționate în prima întrebare literele a)-d), care privesc
date provenite din documente publice potrivit legislației naționale,
trebuie considerate activități de prelucrare a datelor cu caracter
personal exercitate „numai în scopuri jurnalistice”, în sensul acestei
dispoziții, în cazul în care aceste activități au ca unic scop aducerea
la cunoștința publicului a unor informații, opinii sau idei, apreciere
care revine instanței naționale.
3) Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal precum cele
vizate la prima întrebare literele c) și d), care privesc sisteme de
evidență ale autorităților publice care conțin date cu caracter
personal care nu cuprind decât informații deja publicate ca atare în
mass-media, fac parte din domeniul de aplicare al Directivei
95/46.

(1) JO C 95, 28.4.2007.

C 44/7

(2009/C 44/11)
Limba de procedură: franceza

Părțile
Recurente: Coop de France Bétail et Viande, fostă Fédération
nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (reprezentant: M. Ponsard, avocat) (C-101/07 P), Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait
(FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) (reprezentanți: V. Ledoux și B.
Neouze, avocați), (C-110/07 P)
Celelalte părți în proces: Republica Franceză (reprezentanți: G. de
Bergues și S. Ramet, agenți), Comisia Comunităților Europene
(reprezentanți: A. Bouquet și X. Lewis, agenți)

Obiectul
Recurs formulat împotriva hotărârii Tribunalului de Primă
Instanță (Camera întâi) din 13 decembrie 2006, FNCBV și alții/
Comisia (T-217/03 și T-245/03), prin care Tribunalul a respins
acțiunea reclamantei având ca obiect, în principal, anularea Deciziei 2003/600/CE a Comisiei din 2 aprilie 2003 privind o
procedură de aplicare a articolului 81 CE (JO L 209, p. 12) și, în
subsidiar, suprimarea sau reducerea amenzii aplicate prin respectiva decizie — Elemente constitutive ale unei înțelegeri — Necesitatea unei acceptări din partea părților — Mod de calcul al
amenzilor — Posibilitatea de a lua în considerare cifra de afaceri
a membrilor unei asociații în cazul în care aceasta nu dispune,
în mod formal, de puterea de a se obliga în numele membrilor
săi — Obligația de motivare și încălcarea dreptului la apărare.

Dispozitivul
1) Respinge recursurile.
2) Obligă Coop de France bétail et viande, fostă Fédération nationale
de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale
bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL)
și Jeunes agriculteurs (JA) la plata cheltuielilor de judecată.

