
Sentencja

Artykuł 2 ust. 2 trzynastej dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17
listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych — warunki
zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby
na terytorium Wspólnoty musi być interpretowany w ten sposób, że
zawarte w nim wyrażenie „państwa trzecie” obejmuje wszystkie państwa
trzecie oraz, że przepis ten nie wpływa na możliwość przestrzegania
przez państwa członkowskie zobowiązań, jakie na nich ciążą na mocy
umów międzynarodowych, takich jak Układ ogólny w sprawie handlu
usługami (GATS), ani na odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

(1) Dz.U. C 315 z 10.12.2005.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 czerwca 2007 r.
— Jacques Wunenburger przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa C-362/05 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Awans — Postępowanie
w sprawie naboru — Odrzucenie kandydatury wnoszącego
odwołanie— Odwołanie ze stanowiska — Obowiązek uzasad-
nienia — Naruszenie prawa — Odwołanie wzajemne —

Przedmiot sporu — Interes prawny)

(2007/C 170/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Jacques Wunenburger (przedstawiciel: E.
Boigelot, avocad)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy oraz V.
Dehin, avocat)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba)
wydanego w dniu 5 lipca 2005 r. w sprawie T-370/03 Wunen-
burger przeciwko Komisji, oddającego skargę o stwierdzenie
nieważności decyzji Komisji o odrzuceniu kandydatury wnoszą-
cego odwołanie na stanowisko dyrektora w Dyrekcji „Afryka,
Karaiby, Pacyfik”(AIDCO.C) oraz o powołaniu na to stanowisko
innego kandydata.

Sentencja

1) Odwołanie wzajemne zostaje oddalone, a odwołanie główne zostaje
w części odrzucone, w części oddalone.

2) J. Wunenburger zostaje obciążony kosztami związanymi z odwoła-
niem głównym.

3) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami zwią-
zanymi z odwołaniem wzajemnym.

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

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 czerwca 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Niderlandów

(Sprawa C-50/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Obywatelstwo Unii — Swobodny przepływ obywateli państw
członkowskich — Dyrektywa 64/221/EWG — Porządek
publiczny — Uregulowania krajowe w kwestii wydalania —

Wyroki karne — Wydalenie)

(2007/C 170/10)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Condou-Durande i R. Troosters, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów (Przedstawiciele:
H. G. Sevenster i M. De Grave, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie dyrektywy Rady 64/221/EWG z dnia 25 lutego 1964 r.
w sprawie koordynacji specjalnych środków dotyczących prze-
mieszczania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych wzglę-
dami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub
zdrowia publicznego (Dz.U. L 56, str. 850) — Ustawodawstwo
krajowe mające zastosowanie do wszystkich bez różnicy cudzo-
ziemców i nie uwzględniające szczególnej sytuacji obywateli
Unii Europejskiej — Automatyczne powiązanie wyroku karnego
ze środkiem w postaci wydalenia
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Sentencja

1) Nie stosując do obywateli Unii dyrektywy Rady 64/221/EWG z
dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie koordynacji specjalnych środków
dotyczących przemieszczania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnio-
nych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego
lub zdrowia publicznego, lecz stosując do nich ogólne ustawodaw-
stwo dotyczące cudzoziemców, które pozwala na regularne i auto-
matyczne powiązanie wyroku karnego ze środkiem w postaci wyda-
lenia, Królestwo Niderlandów uchybiło zobowiązaniom, które na
nim ciążą na mocy tej dyrektywy

2) Królestwo Niderlandów zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 96 z 22.4.2006.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 czerwca 2007 r.
— Britannia Alloys & Chemicals Ltd. przeciwko Komisji

Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-76/06 P) (1)

(Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgod-
nione praktyki — Grzywny — Rok obrotowy właściwy dla
ustalenia obrotu, na podstawie którego obliczana jest

grzywna)

(2007/C 170/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Britannia Alloys & Chemicals Ltd. (przedsta-
wiciele: S. Mobley i M. Commons, Solicitors)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciel: pełnomocnik F. Castillo de la Torre)

Przedmiot

Odwołanie wniesione od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta
izba) z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie T-33/02 Britannia
Alloys & Chemicals Ltd przeciwko Komisji, w którym jako
bezzasadne zostało oddalone żądanie stwierdzenia częściowej
nieważności decyzji Komisji C(2001)4237 wersja ostateczna
z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania na
podstawie art. 81 traktatu WE (Sprawa COMP/E-1/37.027 —

Fosforan cynku) lub, ewentualnie, obniżenie kwoty grzywny
nałożonej na skarżącą — Naruszenie art. 15 ust. 2 rozporzą-
dzenia nr 17/62 — Naruszenie zasad równości i pewności
prawa.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Britannia Alloys & Chemicals Ltd zostaje obciążona kosztami
postępowania.

(1) Dz.U. C 108 z 6.5.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 czerwca 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunale ordinario di Novara — Włochy)
— Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi, Associazione Nazionale

Artigiani Legno e Arredamenti przeciwko Ecorad Srl

(Sprawa C-80/06) (1)

(Dyrektywa 89/106/EWG — Wyroby budowlane — Procedura
zaświadczania zgodności — Decyzja Komisji 1999/93/WE —

Bezpośrednia skuteczność horyzontalna — Wyłączenie)

(2007/C 170/12)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale ordinario di Novara

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi, Associazione
Nazionale Artigiani Legno e Arredamenti

Strona pozwana: Ecorad Srl

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunale ordinario di Novara — Wykładania art. 2 i 3 decyzji
Komisji 1999/93/WE z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie
procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych
zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w
zakresie drzwi, okien, okiennic, żaluzji, bram i powiązanych z
nimi okuć budowlanych (Dz.U. L 29, str. 51) oraz załączników
II i III do tej decyzji — Wytwarzanie drzwi antypanikowych
przez wytwórców drzwi i okien, którzy nie przestrzegają proce-
dury zaświadczania zgodności ustanowionej w decyzji — Wyłą-
czenie?
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