
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 grudnia 
2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Francuskiej. 

(Sprawa C-299/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2004/18/WE — Uregulowanie krajowe przewidu
jące jedno postępowanie dla udzielenia zamówienia na okre 
ślenie potrzeb i następującego po nim zamówienia na wyko

nanie — Zgodność z dyrektywą 2004/18/WE) 

(2010/C 24/13) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: 
D. Kukovec, G. Rozet i M. Konstantinidis, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska (Przedstawiciele: 
G. de Bergues, J.-C. Gracia i J. — S. Pilczer, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 2, 28 i 31 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordy
nacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134, s. 114) — Zastoso
wanie procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w innych przypadkach niż przewidziane w dyrek
tywie 2004/18 — Rozróżnienie między objętym przepisami 
dyrektywy marchés de définition (zamówieniami na opraco
wanie projektu), a marchés d’exécution (zamówieniami na 
wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług), które nie są 
objęte jej przepisami — Naruszenie zasad przejrzystości i 
równości traktowania 

Sentencja 

1) Poprzez przyjęcie i utrzymanie w mocy art. 73 i 74 IV kodeksu 
zamówień publicznych w brzmieniu nadanym mu dekretem 
nr 2006 975 z dnia 1 sierpnia 2006 r., w zakresie w jakim 
przepisy te przewidują procedurę udzielania marchés de définition 
(zamówienia na opracowanie projektu), która zezwala instytucji 
zamawiającej na udzielenie marché d’exécution (zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług) jednemu z 
podmiotów wybranych w ramach pierwotnego marchés de défini
tion w trybie przetargu ograniczonego do tych podmiotów Repub
lika Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy 
art. 2 i 28 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i 
usługi. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania 

( 1 ) Dz.U. C 272 z 25.10.2008. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 listopada 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny — 
Rzeczpospolita Polska) — Krzysztof Filipiak przeciwko 

Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu 

(Sprawa C-314/08) ( 1 ) 

(Przepisy prawa w dziedzinie podatku dochodowego — Prawo 
do odliczenia od podstawy opodatkowania składek na ubezpie
czenie społeczne — Obniżenie podatku dochodowego o kwotę 
zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne — Odmowa, 
w przypadku gdy składki płacone są w innym państwie człon
kowskim niż państwo opodatkowania — Zgodność z art. 43 
WE i 49 WE — Wyrok krajowego Trybunału Konstytucyj
nego — Niekonstytucyjność przepisów krajowych — 
Odroczenie daty utraty mocy obowiązującej tych przepisów 
— Pierwszeństwo prawa wspólnotowego — Skutki dla sądu 

krajowego) 

(2010/C 24/14) 

Język postępowania: polski 

Sąd krajowy 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Krzysztof Filipiak 

Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Polska) – 
Wykładnia art. 10 i 43 traktatu WE – Przepisy krajowe w 
dziedzinie podatku dochodowego ograniczające możliwość 
obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty składek na 
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz możliwość obni 
żenia podatku dochodowego o kwoty składek na obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne jedynie do składek zapłaconych w tym 
państwie członkowskim 

Sentencja 

1) Artykuły 43 WE i 49 WE sprzeciwiają się uregulowaniu krajo
wemu, na podstawie którego podatnik będący rezydentem może 
dochodzić, po pierwsze, odliczenia od podstawy opodatkowania 
kwoty składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w trakcie 
roku podatkowego, i po drugie, obniżenia należnego podatku o 
kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w tym 
okresie, tylko wtedy gdy rzeczone składki zostały zapłacone w 
państwie członkowskim opodatkowania, podczas gdy takich 
korzyści odmawia się, gdy składki zostały zapłacone w innym 
państwie członkowskim, nawet wówczas gdy nie zostały one odli
czone w tym ostatnim państwie członkowskim.
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2) W tych okolicznościach zasada pierwszeństwa prawa wspólnoto
wego zobowiązuje sąd krajowy do stosowania prawa wspólnoto
wego i do odstąpienia od stosowania sprzecznych z nim przepisów 
krajowych, niezależnie od wyroku krajowego sądu konstytucyjnego, 
który odracza utratę mocy obowiązującej tych przepisów, uznanych 
za niekonstytucyjne. 

( 1 ) Dz.U. C 247 z 27.9.2008. 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (czwarta izba) z dnia 
10 grudnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjlanym złożony przez Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid — Hiszpania) — Ovidio Rodríguez 
Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso 
Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta 
María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko 
nieobjętemu spadkowi po Rafaelu de las Herasie Dávili i 

Sagrario de las Heras Dávila 

(Sprawa C-323/08) ( 1 ) 

(Postępowanie prejudycjalne — Ochrona pracowników — 
Zwolnienia grupowe — Dyrektywa 98/59/WE — 

Wygaśnięcie umowy z powodu śmierci pracodawcy) 

(2010/C 24/15) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, 
Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino 
Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé 
Valera Huete 

Strona pozwana: Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila 
i Sagrario de las Heras Dávila 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Wykładnia art. 
1–4 i 6 dyrektywy Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. 
w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do zwolnień grupowych (Dz.U. L 225, s. 16) 
— Przepisy krajowe ograniczające pojęcie „zwolnienie grupowe” 
jedynie do zwolnień z przyczyn ekonomicznych, technologicz
nych, organizacyjnych lub związanych z procesem produkcji — 
Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu śmierci, przejścia na 
emeryturę lub niezdolności do pracy pracodawcy — Różne 
odprawy w obydwu przypadkach — Zgodność z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz ze Wspólnotową kartą 
podstawowych praw socjalnych pracowników 

Sentencja 

1) Artykuł 1 ust. 1 dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 
1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do zwolnień grupowych należy interpretować w ten 
sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, 
zgodnie z którym wygaśnięcie umów o pracę dotyczące pewnej 
liczby pracowników, których pracodawca jest osobą fizyczną, z 
powodu śmierci tegoż pracodawcy, nie jest kwalifikowane jako 
zwolnienie zbiorowe. 

2) Dyrektywa 98/59 nie stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajo
wemu, które przewiduje różne odprawy w zależności od tego, czy 
pracownicy utracili zatrudnienie w następstwie śmierci pracodawcy, 
czy zwolnienia zbiorowego. 

( 1 ) Dz.U. C 236 z 13.9.2008 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 grudnia 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Verwaltungsgericht Schwerin — Niemcy) 
— Krzysztof Peśla przeciwko Justizministerium 

Mecklenburg-Vorpommern 

(Sprawa C-345/08) ( 1 ) 

(Swobodny przepływ pracowników — Artykuł 39 WE — 
Odmowa dostępu do aplikacji przygotowującej do wykony
wania regulowanych zawodów prawniczych — Kandydat, 
który uzyskał dyplom ukończenia studiów prawniczych w 
innym państwie członkowskim — Kryteria badania równo

ważności zdobytego wykształcenia) 

(2010/C 24/16) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Verwaltungsgericht Schwerin 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Krzysztof Peśla 

Strona pozwana: Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Verwaltungsgericht Schwerin — Wykładnia art. 39 traktatu 
WE — Decyzja odmawiająca dostępu do aplikacji przygotowu
jącej do wykonywania regulowanych zawodów prawniczych 
wydana w stosunku do kandydata, który uzyskał dyplom ukoń
czenia studiów prawniczych w innym państwie członkowskim 
— Kryteria oceny równoważności wykształcenia
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