
Dyrektywę Rady nr 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn
w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego
oraz warunków pracy należy interpretować w taki sposób, że stoi ona
na przeszkodzie przepisowi takiemu jak rozpatrywany w postępowaniu
przed sądem krajowym, na podstawie którego pracownikom, którzy
osiągnęli wiek 50 lat w wypadku pracowników płci żeńskiej oraz 55
lat w wypadku pracowników płci męskiej, przyznaje się, tytułem
zachęty do dobrowolnego odejścia z pracy, ulgę polegającą na opodat-
kowaniu obniżoną o połowę stawką należności wypłacanych w
związku z ustaniem stosunku pracy.

(1) Dz.U. C 179 z 10.07.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawach połączonych C-304/04 i 305/04 Jacob Meijer
BV, Eagle International Freight BV przeciwko Inspecteur
van de Belastingdienst (1) (wniosek Gerechtshof te
Amsterdam o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-

cjalnym)

(Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa kart dźwię-
kowych do komputerów — Ważność rozporządzeń (WE)

nr 2086/97 oraz 2261/98)

(2005/C 217/40)

(Język postępowania: niderlandzki)

W sprawach połączonych C-304/04 i 305/04 mających za
przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orze-
czenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Gerechtshof te
Amsterdam (Niderlandy) postanowieniem z dnia 13 lipca 2003
r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 19 lipca 2004 r., w
postępowaniach: Jacob Meijer BV (C-304/04), Eagle Interna-
tional Freight BV (C-305/04) przeciwko Inspecteur van de
Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem, Trybunał
(czwarta izba), w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, N. Colneric
i M. Ilešič (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik generalny: J.
Kokott, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 7 lipca 2005 r.
wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/97 z dnia 4 listopada 1997
r. oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 2261/98 z dnia 26
października 1998 r., obydwa zmieniające załącznik I do rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej

Taryfy Celnej są nieważne w zakresie, w jakim klasyfikują karty dźwię-
kowe do komputerów osobistych, jak te będące przedmiotem sporu w
postępowaniu przed sądem krajowym, w podpozycji 8543 89 79
Nomenklatury Scalonej.

(1) Dz.U. C 228 z 11.9.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 21 lipca 2005 r.

w sprawie C-449/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2001/51/WE — Brak transpozycji w zakreślonym

terminie)

(2005/C 217/41)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-449/04, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 27 października
2004 r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy:
C. O'Reilly i A.-M. Rouchaud-Joët ) przeciwko Wielkiemu
Księstwu Luksemburga (pełnomocnik: S. Schreiner), Trybunał
(szósta izba) w składzie: A. Borg Barthet, prezes izby, J.-
P. Puissochet i A. Ó Caoimh (sprawozdawca), sędziowie,
rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: M. R. Grass., wydał
w dniu 21 lipca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Nie wydając przepisów ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy Rady
2001/51/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniającej postano-
wienia art. 26 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z
dnia 14 czerwca 1985 r., Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 314 z 18.12.2004
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