
Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 11 marca 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Francuskiej

(Sprawa C-89/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Zatrudnienie w administracji publicznej — Zatrudnienie kapi-
tanów i oficerów (pierwszej klasy) na wszystkich statkach
pływających pod banderą państwa członkowskiego — Wymóg

obywatelstwa)

(2008/C 107/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
G. Rozet, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de
Bergues i O. Christmann, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Artykuł 39 ust. 4 WE — Swobodny przepływ pracowników —
Wykonywanie prerogatyw władzy publicznej — Wymóg
obywatelstwa francuskiego celem sprawowania stanowisk kapi-
tanów i oficerów (pierwszej klasy) na wszystkich statkach
pływających pod francuską banderą — Niezgodność z prawem
wspólnotowym.

Sentencja

1) Zachowując w swych przepisach prawnych wymóg obywatelstwa
francuskiego celem sprawowania stanowisk kapitanów i oficerów
(pierwszej klasy) na wszystkich statkach pływających pod francuską
banderą, Republika Francuska uchybiła swoim zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy art. 39WE.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 marca 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Højesteret — Dania) — Nordania Finans

A/S, BG Factoring A/S przeciwko Skatteministeriet

(Sprawa C-98/07) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 19 ust. 2 — Obliczanie
części podlegającej odliczeniu — Wyłączenie kwoty obrotu
uzyskanej z dostawy dóbr inwestycyjnych, z których korzysta
podatnik w swoim przedsiębiorstwie — Pojęcie „dóbr inwesty-
cyjnych, z których korzysta podatnik w swoim przedsiębior-
stwie” — Pojazdy nabyte przez spółkę leasingową w celu
oddania w leasing, a następnie sprzedaży po zakończeniu

umowy leasingu)

(2008/C 107/12)

Język postępowania: duński

Sąd krajowy

Højesteret

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S

Strona pozwana: Skatteministeriet

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Højesteret — Wykładnia art. 19 szóstej dyrektywy Rady
(77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145,
s. 1) — Obliczenie części podlegającej odliczeniu — Uwzględ-
nienie lub nieuwzględnienie kwoty obrotu związanej ze sprze-
dażą pojazdów przez spółkę wykonującą działalność w zakresie
leasingu pojazdów po zakończeniu umowy leasingu

Sentencja

Szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odnie-
sieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy
interpretować w ten sposób, że pojęcie „dóbr inwestycyjnych, z których
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korzysta podatnik w swoim przedsiębiorstwie” nie obejmuje pojazdów,
które przedsiębiorstwo leasingowe nabywa, tak jak w postępowaniu
przed sądem krajowym, w celu oddania ich w leasing, a następnie
sprzedaży po zakończeniu umów leasingu, jeżeli sprzedaż pojazdów po
zakończeniu tych umów stanowi integralną część zwykłej działalności
gospodarczej tego przedsiębiorstwa.

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 marca 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-196/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Poli-
tyka konkurencji — Koncentracje — Niewykonanie zobo-

wiązań nałożonych przez Komisję — E.ON/Endesa)

(2008/C 107/13)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
V. Di Bucci i E. Gippini Fournier, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz
Abad, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niewy-
konanie art. 2 decyzji Komisji z dnia 26 września 2006 r.
[sprawa COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 4279
wersja ostateczna] i art. 2 decyzji Komisji z dnia 20 grudnia
2006 r. [sprawa COMP/M.4197 — E.ON/Endesa —

C(2006) 7039 wersja ostateczna].

Sentencja

1) Nie uchylając w wyznaczonych terminach:

— warunków 1-6, 8 i 17 nałożonych na mocy decyzji krajowej
komisji ds. energetyki, które zostały uznane za niezgodne
z prawem wspólnotowym na podstawie art. 1 decyzji Komisji
z dnia 26 września 2006 r. [sprawa COMP/M.4197 —

E.ON/Endesa — C(2006) 4279 wersja ostateczna] i

— warunków 1, 10, 11 i 15 ze zmianami, nałożonych na mocy
decyzji ministra przemysłu, turystyki i handlu, które zostały
uznane za niezgodne z prawsem wspólnotowym na podstawie
art. 1 decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. [sprawa
COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 7039 wersja
ostateczna],

Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą
na mocy art. 2 każdej z tych decyzji.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 155 z 7.7.2007.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 marca 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu

Księstwu Luksemburga

(Sprawa C-340/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2002/73/WE — Równe traktowanie mężczyzn i
kobiet — Dostęp do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawo-
dowego — Warunki pracy — Brak transpozycji w wyzna-

czonym terminie)

(2008/C 107/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Rozet i M. van Beek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciel:
C. Schiltz, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów
niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2002/73/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r.
zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowa-
dzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet
w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawo-
dowego oraz warunków pracy (Dz.U. L 269, str. 15).
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