
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 lipca 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Juzgado de lo Social de Madrid — Hisz-
pania) — Sonia Chacón Navas przeciwko Eurest Colectivi-

dades SA

(Sprawa C-13/05) (1)

(Dyrektywa 2000/78/WE — Równość traktowania
w dziedzinie zatrudnienia i pracy — Pojęcie niepełnospraw-

ności)

(2006/C 224/15)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Juzgado de lo Social de Madrid

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Sonia Chacón Navas

Strona pozwana: Eurest Colectividades SA

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Juzgado de lo Social de Madrid — Wykładnia dyrektywy Rady
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne
warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia
i pracy (Dz.U. L 303, str. 16) — Zakres stosowania — Rozwią-
zanie umowy o pracę z powodu choroby — Choroba i niepeł-
nosprawność

Sentencja

1) Osoba, z którą pracodawca rozwiązał umowę o pracę wyłącznie
z powodu choroby, nie jest objęta ogólnymi ramami ustanowio-
nymi w celu walki z dyskryminacją ze względu na niepełnospraw-
ność przez dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada
2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego trakto-
wania w zakresie zatrudnienia i pracy.

2) Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, w zakresie
rozwiązania umowy o pracę, zawarty w art. 2 ust. 1 i w art. 3
ust. 1 lit. c) dyrektywy 2000/78, stoi na przeszkodzie rozwią-
zaniu umowy o pracę ze względu na niepełnosprawność, które,
zważywszy na obowiązek wprowadzania racjonalnych usprawnień
dla osób niepełnosprawnych, nie jest uzasadnione tym, że dana
osoba nie jest kompetentna ani zdolna bądź nie pozostaje
w dyspozycji do wykonywania najważniejszych czynności na
danym stanowisku.

3) Nie można uznać choroby jako takiej za dodatkową przyczynę, ze
względu na które dyrektywa 2000/78 zakazuje wszelkiej dyskry-
minacji.

(1) Dz.U. C 69 z 19.03.2005 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 lipca 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Gerechtshof te Amsterdam —Niderlandy)
— Anagram International Inc. przeciwko Inspecteur van

de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

(Sprawa C-14/05) (1)

(Wspólna taryfa celna — Nomenklatura Scalona — Klasyfi-
kacja taryfowa — Balony napełniane gazem)

(2006/C 224/16)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Gerechtshof te Amsterdam

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Anagram International Inc.

Strona pozwana: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane
district Rotterdam

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Gerechtshof te Amsterdam — Wykładnia załącznika do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 442/2000 z dnia 25 lutego
2000 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury Scalonej (Dz. U. L 54, str. 33) — Ważność —
Klasyfikacja taryfowa balonów — Ogólne reguły interpretacji
nomenklatury scalonej nr 1 i 6 — Pozycja 9505 90 00 i
pozycja 9503 90 32

Sentencja

1) Badanie pytania drugiego nie ujawniło elementów mogących
wpłynąć na ważność rozporządzenia Komisji (WE) nr 442/2000
z dnia 25 lutego 2000 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych
towarów według Nomenklatury Scalonej z uwagi na to, że towary
określone w pkt 3 tabeli zawartej w załączniku do tego rozporzą-
dzenia są zaklasyfikowane do podpozycji 9503 90 32 Nomenkla-
tury Scalonej Wspólnej Taryfy Celnej zawartej w załączniku I do
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987
r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej zmienionego rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 1832/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 r.

2) Klasyfikacja ustalona przez Komisję w rozporządzeniu
nr 4442/2000, w odniesieniu do towaru opisanego w pkt 3
tabeli zawartej w załączniku do rozporządzenia, znajduje zastoso-
wanie w drodze analogii do napełnianych gazem balonów ze
spajanej folii aluminiowanej z tworzywa sztucznego, w których
folia z tworzywa sztucznego stanowi wewnętrzną powłokę balonu.

(1) Dz. U. C 82 z 02.04.2005.
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