
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Félix Palacios de la Villa

Strona pozwana: Cortefiel Servicios SA

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Juzgado de lo Social de Madrid — Wykładnia art. 2 ust. 1
dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. usta-
nawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w
zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, str. 16) — Uregulo-
wania krajowe o charakterze transponującym zawierające prze-
pisy przejściowe uznające za zgodne z prawem zawarte w poro-
zumieniach zbiorowych klauzule obowiązkowego przejścia na
emeryturę, nieuzasadnione celami polityki zatrudnienia

Sentencja

Wykładni zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, o
którym stanowi dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada
2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania
w zakresie zatrudnienia i pracy, należy dokonać w ten sposób, że nie
sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu takiemu jak to, będące
przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, w oparciu
o które za ważne uznaje się klauzule o obowiązkowym przejściu na
emeryturę, zawarte w układach zbiorowych pracy i stawiające jako
jedyne wymogi ukończenie przez pracownika określonego wieku umożli-
wiającego nabycie uprawnień emerytalnych, ustalonego przez uregulo-
wanie krajowe na 65 lat, i spełnienie pozostałych kryteriów z zakresu
zabezpieczenia społecznego umożliwiających nabycie uprawnień do
emerytury z systemu składkowego, gdy

— przepis ten, wprawdzie oparty na wieku, jest obiektywnie i racjo-
nalnie uzasadniony, w ramach prawa krajowego, słusznym celem
związanym z polityką zatrudnienia i z rynkiem pracy, oraz

— środki podjęte dla realizacji tego celu interesu ogólnego nie wydają
się być w związku z tym niewłaściwe i niekonieczne.

(1) Dz.U. C 36 z 11.2.2006 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 października
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Tribunal d'instance de Saintes —
Francja) — Max Rampion, Marie-Jeanne Godard, po mężu

Rampion przeciwko Franfinance SA, K par K SAS

(Sprawa C-429/05) (1)

(Dyrektywa 87/102/EWG — Kredyt konsumencki — Prawo
konsumenta do pojęcia środków prawnych przeciwko kredyto-
dawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wyko-
nania umowy dotyczącej towarów lub usług finansowanych z
kredytu — Przesłanki — Wzmianka o finansowanych towa-
rach lub usługach w ofercie kredytu — Otwarcie kredytu
umożliwiające wielokrotne korzystanie z kredytu — Możliwość
powołania z urzędu przez sąd krajowy prawa konsumenta do

pojęcia środków prawnych przeciwko kredytodawcy)

(2007/C 297/10)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Tribunal d'instance de Saintes

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Max Rampion, Marie-Jeanne Godard, po mężu
Rampion

Strona pozwana: Franfinance SA, K par K SAS

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunal d'instance de Saintes — Wykładnia art. 11 i 14 dyrek-
tywy Rady z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
państw członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego
(Dz.U. L 42, str. 48) — Przepisy krajowe uzależniające stoso-
wanie zasad współzależności między umową kredytu a umową
sprzedaży od wzmianki o towarze objętym finansowaniem —

Otwarcie kredytu bez wzmianki o towarze objętym finansowa-
niem, ale ewidentnie związane z umową sprzedaży — Możli-
wość powołania z urzędu przez sąd krajowy środków prawnych
przysługujących na podstawie przypisów regulujących kredyt
konsumencki
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Sentencja

1) Wykładni art. 11 i 14 dyrektywy Rady z dnia 22 grudnia 1986 r.
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i admi-
nistracyjnych państw członkowskich dotyczących kredytu konsu-
menckiego, zmienionej przez dyrektywę 98/7/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r., należy dokonywać
w ten sposób, iż sprzeciwiają się one temu, aby przewidziane w
art. 11 ust. 2 tej dyrektywy prawo do podjęcia środków prawnych,
które przysługuje konsumentowi wobec kredytodawcy, było obwaro-
wane przesłanką, by wcześniejsza oferta kredytu zawierała
wzmiankę o finansowanych towarze lub usłudze.

2) Wykładni dyrektywy 87/102, zmienionej przez dyrektywę 98/7,
należy dokonywać w ten sposób, iż pozwala ona sędziemu na zasto-
sowanie z urzędu przepisów transponujących do prawa krajowego
art. 11 ust. 2 tej dyrektywy.

(1) Dz.U. C 36 z 11.2.2006 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 października
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) —
Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA
(Elisa) przeciwko Directeur général des impôts, Ministère

public

(Sprawa C-451/05) (1)

(Podatki bezpośrednie — Podatek od wartości rynkowej nieru-
chomości posiadanych we Francji przez osoby prawne —

Spółki holdingowe prawa luksemburskiego — Odmowa zwol-
nienia — Dyrektywa 77/799/EWG — Niewyczerpujące wyli-
czenie wymienianych podatków i opłat — Podatek o podobnym
charakterze — Ograniczenia wymiany informacji —

Dwustronna konwencja — Artykuł 73B traktatu WE (obecnie
art. 56 WE) — Swobodny przepływ kapitału — Zwalczanie

oszustw podatkowych)

(2007/C 297/11)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour de cassation — Francja

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Européenne et Luxembourgeoise
d'investissements SA (Elisa)

Strona pozwana: Directeur général des impôts, Ministère public

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Cour
de cassation — Wykładnia art. 43 i nast. oraz 56 i nast. traktatu
WE, a także art. 1 dyrektywy Rady 77/799/EWG z dnia
19 grudnia 1977 r. dotyczącej wzajemnej pomocy właściwych
władz państw członkowskich w dziedzinie podatków bezpośred-
nich i pośrednich (Dz.U. L 336, str. 15) — Podatek od wartości
rynkowej nieruchomości położonych we Francji — Zwolnienie
na rzecz osób prawnych mających swoją siedzibę w państwie
lub terytorium, które zawarło z Francją konwencję o pomocy
administracyjnej w celu zwalczania oszustw i unikania opodat-
kowania — Odmowa zwolnienia na rzecz luksemburskiej spółki
holdingowej

Sentencja

1) Podatek od wartości rynkowej nieruchomości posiadanych we
Francji przez osoby prawne jest podatkiem mającym charakter
podobny do podatków przewidzianych w art. 1 ust. 3 dyrektywy
Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącej
wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich
w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich, zmienionej przez
dyrektywę Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r., który jest
pobierany od składników majątku w rozumieniu art. 1 ust. 2 tej
dyrektywy.

2) Dyrektywa 77/799, zmieniona dyrektywą 92/12, a w szczególności
jej art. 8 ust. 1 nie sprzeciwiają się temu, aby dwa państwa człon-
kowskie były związane konwencją międzynarodową w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i ustanowienia zasad
wzajemnej pomocy administracyjnej w dziedzinie podatku dochodo-
wego i majątkowego, która wyłącza ze swojego zakresu zastoso-
wania w stosunku do jednego państwa członkowskiego jedną kate-
gorię podatników podlegającą podatkowi należącemu do zakresu tej
dyrektywy, o ile przepisy lub praktyka administracyjna państwa
członkowskiego, które powinno udzielić informacji, nie zezwala
właściwemu organowi na uzyskanie lub wykorzystanie tych infor-
macji na własne potrzeby tego państwa członkowskiego, co powi-
nien zbadać sad krajowy.
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