
Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Frank Weber

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Wykładnia art. 8 ust. 2 i ust. 4 dyrektywy Rady z dnia 29 lipca
1991 r. w sprawie praw jazdy (91/439/EWG) (Dz.U. L 237, s.
1) — Brak uznania przez państwo członkowskie miejsca
zamieszkania, na jego terytorium, prawa jazdy uzyskanego w
innym państwie członkowskim w okresie obowiązywania
zakazu kierowania pojazdami przed administracyjnym cofnię-
ciem prawa jazdy przez państwo członkowskie miejsca zamiesz-
kania

Sentencja

Artykuł 1 ust. 2 i art. 8 ust. 2 i 4 dyrektywy Rady 91/439/EWG z
dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy zmienionej rozporządze-
niem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 września 2003 r. należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeci-
wiają się one temu, aby państwo członkowskie odmówiło na swym
terytorium uznania uprawnienia do kierowania pojazdami wynikają-
cego z prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie osobie,
wobec której na terytorium pierwszego państwa członkowskiego zasto-
sowano środek polegający na cofnięciu uprawnienia do kierowania,
mimo że został on zarządzony po wydaniu tego prawa jazdy, jeżeli to
ostatnie prawo jazdy zostało uzyskane w okresie obowiązywania środka
polegającego na zawieszeniu prawa jazdy wydanego w pierwszym
państwie członkowskim i zarówno ten środek, jak i to cofnięcie są
uzasadnione przyczynami istniejącymi w dniu wydania drugiego prawa
jazdy.

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 listopada 2008 r.
— Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV

przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-38/07 P) (1)

(Odwołanie — Umorzenie należności celnych przywozowych
— Decyzja Komisji — Artykuł 239 kodeksu celnego —

Zaistnienie szczególnej sytuacji — Brak oszustwa —

Oczywiste zaniedbanie ze strony importera)

(2009/C 6/04)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Wnoszący odwołanie: Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods
Trading BV (przedstawiciel: H. de Bie, advocaat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich,
(przedstawiciel: X. Lewis, pełnomocnik i F. Tuytschaever, advo-
caat)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z
dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie T-382/04 Heuschen &
Schrouff Oriëntal Foods przeciwko Komisji, w którym Sąd
oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia
17 czerwca 2004 r. (REM 19/2002), stwierdzającej że
umorzenie należności celnych przywozowych nie jest w danej
sprawie uzasadnione

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV zostaje obciążona
kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 listopada 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-46/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Artykuł 141 WE — Polityka społeczna — Równość
wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej —

Pojęcie „wynagrodzenia” — System emerytalny urzędników)

(2009/C 6/05)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
L. Pignataro-Nolin i M. van Beek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. Braguglia,
pełnomocnik; adwokaci G. Fiengo i W. Ferrante)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 141 WE — Naruszenie zasady równości wynagro-
dzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej –Uregulowanie
krajowe przewidujące zróżnicowany w zależności od płci wiek
emerytalny w odniesieniu do urzędników publicznych
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Sentencja

1) Utrzymując w mocy przepisy, zgodnie z którymi urzędnicy są
uprawnieni do pobierania świadczeń emerytalnych w różnym wieku
w zależności od tego, czy są mężczyznami, czy kobietami, Repu-
blika Włoska uchybiła zobowiązaniom przewidzianym w art. 141
WE.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 listopada 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Centrale Raad van Beroep — Niderlandy) —
Jacqueline Forster przeciwko Hoofddirectie van de

Informatie Beheer Groep

(Sprawa C-158/07) (1)

(Swobodny przepływ osób — Student będący obywatelem
państwa członkowskiego, który przybył do innego państwa
członkowskiego w celu zdobycia wykształcenia — Stypendium
na pokrycie przez studentów kosztów utrzymania —

Obywatelstwo Unii — Artykuł 12 WE — Pewność prawa)

(2009/C 6/06)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Centrale Raad van Beroep

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Jacqueline Förster

Strona pozwana: Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Centrale Raad van Beroep — Wykładnia art. 12 WE i art. 7
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1251/70 z dnia 29 czerwca
1970 r. dotyczącego prawa pracowników do pozostania na tery-
torium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym
państwie (Dz.U. L 142, s. 24) oraz art. 3 dyrektywy Rady
93/96/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie prawa
pobytu dla studentów (Dz.U. L 317, s. 59) — Student będący
obywatelem państwa członkowskiego, który przybył do innego
państwa członkowskiego w celu zdobycia wykształcenia i wyko-
nywał jednocześnie w tym państwie członkowskim działalność
zarobkową, zaniechał jednak w międzyczasie wykonywania
zawodu.

Sentencja

1) Student znajdujący się w sytuacji takiej jak skarżąca w postępo-
waniu przed sądem odsyłającym nie może powołać się na art. 7
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1251/70 z dnia 29 czerwca
1970 r. dotyczącego prawa pracowników do pozostania na teryto-
rium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym
państwie w celu uzyskania stypendium na pokrycie kosztów utrzy-
mania.

2) Student będący obywatelem jednego państwa członkowskiego, który
przeniósł się do innego państwa członkowskiego aby tam odbyć
studia, może powołać się na art. 12 akapit pierwszy WE w celu
uzyskania stypendium na pokrycie kosztów utrzymania, jeśli
zamieszkiwał w przyjmującym państwie członkowskim przez pewien
okres czasu. Artykuł 12 akapit pierwszy WE nie stoi na przeszko-
dzie stosowaniu przez państwo członkowskie wobec obywateli
innych państw członkowskich warunku uprzedniego pięcioletniego
zamieszkiwania na jego terytorium.

3) W okolicznościach takich jak te, których dotyczy postępowanie przed
sądem odsyłającym, prawo wspólnotowe a w szczególności zasada
pewności prawa nie stoi na przeszkodzie stosowaniu miejsca
zamieszkania, który uzależnia prawo studentów pochodzących z
innych państw członkowskich do uzyskania stypendium na pokrycie
kosztów utrzymania od wykazania się okresami zamieszkania
ukończonymi przed wprowadzeniem tego warunku.

(1) Dz.U. C 117 z dnia 26.5.2007.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 listopada 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Supreme Court — Irlandia) —

The Competition Authority przeciwko Beef Industry
Development Society Ltd, Barry Brothers (Carrigmore)

Meats Ltd

(Sprawa C-209/07) (1)

(Konkurencja — Artykuł 81 ust. 1 WE — Pojęcie
„porozumienie mające na celu ograniczenie konkurencji” —

Porozumienie w sprawie ograniczenia zdolności produkcyjnych
— Wołowina)

(2009/C 6/07)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

Supreme Court

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: The Competition Authority

Strona pozwana: Beef Industry Development Society Ltd, Barry
Brothers (Carrigmore) Meats Ltd
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