
Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania
opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L
200, str. 35) — Zastrzeżenie własności — Przepisy krajowe
przewidujące, że zastrzeżenie własności jest skuteczne względem
wierzycieli kupującego, jeżeli zostanie potwierdzone na każdej
fakturze dotyczącej kolejnych dostaw z datą wcześniejszą niż
egzekucja

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 229 z 17.09.2005 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 października 2006
r.(wniosek Sozialgericht Köln — Niemcy o wydanie orze-
czenia w trybie prejudycjalnym) — G. Pohl-Boskamp
GmbH & Co. KG przeciwko Gemeinsamer Bundesaus-

schuss

(Sprawa C-317/05) (1)

(Dyrektywa 89/105/EWG — Artykuł 6 pkt 1 i 2 — Wyczer-
pujący wykaz — Obowiązek uzasadnienia i wskazania

środków zaskarżenia decyzji)

(2006/C 326/33)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Sozialgericht Köln

Strony postępowania przed sądem krajowym

Strona skarżąca: G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Strona pozwana: Gemeinsamer Bundesausschuss

Przy udziale: AOK-Bundesverband KdöR, IKK-Bundesverband,
Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesver-
band der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der
Angestellten-Krankenkassen eV, AEV-Arbeiter-Ersatzkassen-
Verband eV, Bundesknappschaft, Seekrankenkasse, Bundesrepu-
blik Deutschland

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Sozialgericht Köln — Wykładnia art. 6 dyrektywy Rady
89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczącej przejrzys-
tości środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze
przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w

zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (Dz.U.
1989, L 40, str. 8) — Pojęcie „wyczerpującego wykazu” —

Uregulowania krajowe przewidujące określenie listy produktów
leczniczych wydawanych bez recepty i nie podlegających finan-
sowaniu, które mogą w drodze wyjątku zostać objęte krajowym
systemem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli są zwykle stoso-
wane w leczeniu groźnych chorób — Obowiązek wydania
decyzji w sprawie wpisu na listę w określonym terminie, uzasad-
nienia odmowy, a także wskazania wnioskodawcy dostępnych
mu środków zaskarżenia

Sentencja

1) Dyrektywę Rady 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. doty-
czącą przejrzystości środków regulujących ustalanie cen na produkty
lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia
ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych należy
interpretować w taki sposób, że stoi ona na przeszkodzie obowiązy-
waniu przepisów prawa państwa członkowskiego, które, wyklu-
czywszy produkty lecznicze wydawane bez recepty z finansowania
z państwowego systemu opieki zdrowotnej, upoważniają organ
zarządzający tym systemem do wydania uregulowań dopuszczają-
cych finansowanie określonych produktów leczniczych mimo tego
wykluczenia, nie ustanawiając przy tym procedury zgodnej z art. 6
pkt 1 i 2 tej dyrektywy.

2) Artykuł 6 pkt 2 dyrektywy 89/105 należy interpretować w ten
sposób, że stanowi on dla producentów produktów farmaceutycz-
nych, których dotyczy decyzja mająca za skutek dopuszczenie do
finansowania określonych produktów leczniczych zawierających
pewne substancje aktywne, źródło prawa do uzasadnienia decyzji
i do wskazania środków zaskarżenia, nawet w sytuacji gdy prawo
państwo członkowskiego nie przewiduje stosownej procedury ani
środków zaskarżenia.

(1) Dz.U. C 281 z 12.11.2005.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 listopada 2006 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Joëlowi De Bry

(Sprawa C-344/05 P) (1)

(Odwołanie — Urzędnik — Ocena — Sprawozdanie z prze-
biegu kariery zawodowej — Postępowanie za lata 2001/2002
— Prawo do obrony — Artykuł 26 akapit drugi regulaminu

pracowniczego)

(2006/C 326/34)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta-
wiciele: L. Lozano Palacios i H. Kraemer, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Joël De Bry (przedstawiciel: S. Orlandi,
avocat)
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Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (skład jednooso-
bowy) z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie T-157/04 De Bry prze-
ciwko Komisji, uchylającego decyzję Komisji z dnia 26 maja
2003 r. dotyczącą sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej
wnoszącego odwołanie za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia
31 grudnia 2002 r.

Sentencja

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 12
lipca 2005 r. w sprawie T-157/04 De Bry przeciwko Komisji
zostaje częściowo uchylony, w zakresie w jakim uchylił on decyzję
Komisji z dnia 26 maja 2003 r. potwierdzającą ostatecznie
sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej J. De Bry'ego doty-
czące okresu od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
z uwagi na naruszenie prawa do obrony, o którym mowa w art. 26
regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich, a w
konsekwencji z uwagi na niezgodność między określonymi komenta-
rzami o charakterze opisowym a odpowiadającą im oceną ogólną,
w odniesieniu do upomnienia o nieprzestrzeganiu czasu pracy.

2) Skarga zostaje oddalona.

3) Każda ze stron pokrywa koszty własne w ramach niniejszego postę-
powania oraz postępowania w pierwszej instancji.

(1) Dz.U. C 281 z 12.11.2005 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 października
2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Portugalskiej

(Sprawa C-345/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Usta-
wodawstwo podatkowe — Przesłanki zwolnienia przychodów z
odpłatnego zbycia nieruchomości — Artykuły 18 WE, 39 WE
i 43 WE — Artykuły 28 i 31 porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym — Spójność systemu podatkowego —

Polityka mieszkaniowa)

(2006/C 326/35)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
R. Lyal i M. Afonso, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L.
Fernandes i J. Menezes Leitão, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 18 WE, 39 WE, 43 WE i 56 ust. 1 WE oraz art. 28,
31 i 40 porozumienia o EOG — Przepisy krajowe uzależniające
zwolnienie od opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia
nieruchomości służących jako stałe miejsce zamieszkania podat-
nika lub członków jego gospodarstwa domowego od warunku,
by uzyskane korzyści zostały ponownie zainwestowane w
nabycie nieruchomości położonej na terytorium kraju

Sentencja

1) Utrzymując w mocy przepisy podatkowe, takie jak art. 10 ust. 5
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które uzależ-
niają skorzystanie ze zwolnienia od opodatkowania przychodów z
odpłatnego zbycia nieruchomości służących jako własne i stałe
miejsce zamieszkania podatnika lub członków jego gospodarstwa
domowego od warunku, by uzyskane przychody zostały ponownie
zainwestowane w nabycie nieruchomości położonej na terytorium
Portugalii, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom, które
na niej ciążą na mocy art. 18 WE, 39 WE i 43 WE jak również
art. 28 i 31 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
z dnia 2 maja 1992 r.

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 281 z 12.11.2005.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 listopada 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour du travail de Liège -Belgia) — Monique
Chateignier przeciwko Office national de l'emploi (ONEM)

(Sprawa C-346/05) (1)

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Artykuł 39 WE, art. 3 i 67 rozporządzenia (EWG)
nr 1408/71 — Uzależnienie nabycia prawa do zasiłku dla
bezrobotnych od spełnienia okresu zatrudnienia w państwie
członkowskim właściwym w sprawie przyznania świadczenia)

(2006/C 326/36)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour du travail de Liège (Belgia)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Monique Chateignier

Strona pozwana: Office national de l'emploi (ONEM)
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