
Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Conseil d'État — Ważność dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawia-
jącej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych
we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE
(Dz.U. L 275, s. 32) w świetle wspólnotowej zasady równego
traktowania — Odmienne traktowanie instalacji sektora metalur-
gicznego, do którego odnosi się system handlu przydziałami
gazów cieplarnianych przewidziany dyrektywą oraz sektorów
produkcji aluminium i tworzyw sztucznych emitujących iden-
tyczne gazy cieplarniane, a nie podlegające systemowi — Obiek-
tywne uzasadnienie odmiennego traktowania

Sentencja

Analiza dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydzia-
łami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej
dyrektywę Rady 96/61/WE, w brzmieniu zmienionym dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/101/WE z dnia 27 paździer-
nika 2004 r., pod kątem zasady równego traktowania, nie wykazała
istnienia okoliczności, które wpływałyby na jej ważność w zakresie w
jakim wdraża ona system handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych w przemyśle metalurgicznym metali żelaznych, nie
włączając do zakresu jej zastosowania sektorów produkcji chemicznej i
metalurgii metali nieżelaznych.

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

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Austrii

(Sprawa C-161/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Artykuł 43 WE — Uregulowania krajowe określające warunki
rejestracji spółek na wniosek obywateli nowych państw człon-
kowskich — Procedura w zakresie zaświadczenia o

niezależności)

(2009/C 44/14)
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Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 43 WE — Uregulowanie krajowe określające prze-
słanki rejestracji spółek, których właścicielami są obywatele
państw trzecich, mające również zastosowanie do obywateli
czeskich, estońskich, łotewskich, litewskich, węgierskich,
polskich, słoweńskich i słowackich — Obowiązek nałożony na
wszystkich wspólników spółek osobowych i wspólników mniej-
szościowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wykonu-
jących świadczenia charakterystyczne dla stosunku pracy, w
zakresie przestrzegania specjalnej procedury zmierzającej do
ustalenia niezależności wnioskodawcy, w toku której musi on
wykazać swój wpływ na proces decyzyjny przedsiębiorstwa,
które pragnie zarejestrować w państwie członkowskim.

Sentencja

1) Wymagając dla celów rejestracji spółek w rejestrze handlowym na
wniosek obywateli państw członkowskich, które przystąpiły do Unii
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., z wyjątkiem Republiki
Cypryjskiej i Republiki Malty, będących wspólnikami spółek osobo-
wych lub wspólnikami mniejszościowymi spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, ustalenia przez Arbeitsmarktservice, że działają
oni na zasadzie samozatrudnienia lub przedstawienia zwolnienia z
wymogu uzyskania pozwolenia na pracę, Republika Austrii uchy-
biła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 43 WE.

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C z 23.6.2007.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-189/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 — Artykuł 2 ust. 1 i
art. 31 ust. 1 i 2 — Rozporządzenia (WE) nr 2406/96 i
850/98 — System kontroli w sektorze rybołówstwa —
Wspólne normy handlowe dla niektórych produktów rybołów-
stwa — Niewystarczające kontrole i inspekcje — Brak
podjęcia stosownych działań w celu sankcjonowania naruszeń
— Wykonanie sankcji — Ogólne uchybienie przepisom rozpo-
rządzenia — Przedstawienie przed Trybunałem dodatkowych
dowodów na ogólny i ciągły charakter uchybienia —

Dopuszczalność)

(2009/C 44/15)

Język postępowania: hiszpański

Strony
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