
Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Oberlandesgericht Dresden — Wykładnia art. 20 ust. 1 dyrek-
tywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę
96/92/WE (Dz.U. L 176, str. 37) — Prawo krajowe, które
wyklucza sieci położone w całości na terenie zakładowym
(Betriebsnetze) z zasady swobodnego dostępu stron trzecich do
systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej

Sentencja

Wykładni art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę
96/92/WE należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się on
obowiązywaniu przepisu takiego jak § 110 ust. 1 pkt 1 Gesetz über
die Elektriztäts und Gasversorgung (Energiewirtschafstsgesetz) [ustawy
o zaopatrzeniu w energię elektryczną i gaz] z dnia 7 lipca 2005 r.,
który zwalnia niektórych operatorów systemów zaopatrzenia w energię
z obowiązku pozostawienia stronom trzecim swobodnego dostępu do
tych systemów, z uwagi na fakt, że systemy te znajdują się na przyna-
leżnym im terenie zakładowym i służą głównie do przesyłania energii
wewnątrz własnego przedsiębiorstwa lub powiązanego z nim przedsię-
biorstwa.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour de cassation, Francja) —

Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline przeciwko
Jean-Pierre Rouard

(Sprawa C-462/06) (1)

(Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Sekcja 5 rozdziału II —
Jurysdykcja w sprawach dotyczących indywidualnych umów o
pracę — Sekcja 2 tego rozdziału — Jurysdykcja szczególna —

Artykuł 6 pkt 1— Wielość pozwanych)

(2008/C 171/11)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour de cassation

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline

Strona pozwana: Jean-Pierre Rouard

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Cour
de cassation (Francja) — Wykładnia art. 6 pkt 1, art. 18 pkt 1 i

art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia
2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
(Dz.U. L 12, str. 1) — Przepisy jurysdykcyjne w dziedzinie indy-
widualnych umów o pracę — Sytuacja zwolnionego pracow-
nika, który pracował w państwach trzecich dla dwóch spółek
należących do jednej grupy, mających siedziby w różnych
państwach członkowskich.

Sentencja

Przepis jurysdykcji szczególnej przewidziany w art. 6 pkt. 1 rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w
sprawach cywilnych i handlowych nie może mieć zastosowania w sporze
wchodzącym w zakres sekcji 5 rozdziału II tego rozporządzenia, doty-
czącej norm jurysdykcyjnych mających zastosowanie w sprawach indy-
widualnych umów o pracę.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 maja 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Sąd Okręgowy w Koszalinie —

Rzeczpospolita Polska) — Halina Nerkowska prze-
ciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w

Koszalinie

(Sprawa C-499/06) (1)

(Renta inwalidzka dla cywilnych ofiar wojny lub represji —
Wymóg posiadania miejsca zamieszkania na terytorium kraju

— Artykuł 18 ust. 1 WE)

(2008/C 171/12)

Język postępowania: polski

Sąd krajowy

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Halina Nerkowska

Strona pozwana: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w
Koszalinie

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Sąd
Okręgowy w Koszalinie — Wykładnia art. 18 WE — Zgodność
przepisu krajowego uzależniającego wypłatę świadczenia przy-
znawanego ofiarom wojny oraz jej skutków od spełnienia
wymogu posiadania miejsca zamieszkania na terytorium
krajowym
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