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Uradni list Evropske unije

C 182/5

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: MK
Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Izrek
Člen 63 PDEU v povezavi s členom 65 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje ureditvi države članice, ki – za to, da bi
omogočila, da glede dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin, ki so v tej državi članici, ki jo je opravil davčni
zavezanec, rezident druge države članice, ne bi nastalo večje davčno breme od tistega, ki bi veljalo za isto vrsto transakcije
za kapitalski dobiček, ki ga je ustvaril rezident prve države članice – določa, da je sistem obdavčitve, ki se uporabi, odvisen
od izbire navedenega davčnega zavezanca.
(1)

UL C 270, 12.8.2019.

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 9. marca 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe
Bundesgerichtshof – Nemčija) – VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz
(Zadeva C-392/19) (1)
(Predhodno odločanje – Intelektualna lastnina – Avtorska in sorodne pravice v informacijski družbi –
Direktiva 2001/29/ES – Člen 3(1) – Pojem „priobčitev javnosti“ – Vključitev avtorskopravno varovanega
dela na spletno stran tretje osebe z okvirjanjem (framing) – Delo, ki je z dovoljenjem imetnika avtorske
pravice prosto dostopno na spletnem mestu imetnika licence – Določilo licenčne pogodbe, ki od pridobitelja
licence zahteva uvedbo dejanskih tehničnih ukrepov proti okvirjanju – Zakonitost – Temeljne pravice –
Člen 11 in člen 17(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah)
(2021/C 182/06)
Jezik postopka: nemščina
Predložitveno sodišče
Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: VG Bild-Kunst
Tožena stranka: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Izrek
Člen 3(1) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov
avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi je treba razlagati tako, da vključitev, s tehniko okvirjanja, avtorskopravno
varovanih del, ki so z dovoljenjem imetnika avtorske pravice prosto na voljo javnosti na spletnem mestu, na drugo spletno
stran tretje osebe, če se ta vključitev izvaja z izogibanjem zaščitnim ukrepom proti okvirjanju, ki jih je sprejel ali naložil ta
imetnik, pomeni priobčitev javnosti v smislu te določbe.
(1)

UL C 270, 12.8.2019.

