
Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: B. Plaza 
Cruz, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych 
aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299, s.9) i art. 18 lit. 
a) dyrektywy Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. 
dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. 
L 307, s. 18) utrzymanego w mocy na podstawie art. 27 ust. 1 
dyrektywy 2003/88 czytanego łącznie z załącznikiem I część B 
do tej dyrektywy — Pracownicy mundurowi administracji 
publicznej 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu 
zastosowania się do dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych 
aspektów organizacji czasu pracy w odniesieniu do pracowników 
mundurowych administracji publicznej, Królestwo Hiszpanii uchy
biło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 1 ust. 3 tej 
dyrektywy. 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania 

( 1 ) Dz.U. C 180 z 1.8.2009. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 maja 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalny 
złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — 
Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E. przeciwko 

Ypourgos Oikonomikon 

(Sprawa C-160/09) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (EWG) nr 1591/84 — Umowa o współpracy 
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a 
Umową z Kartageny i jej państwami członkowskimi: Boliwią, 
Kolumbią, Ekwadorem, Peru i Wenezuelą, z drugiej strony — 
Klauzula największego uprzywilejowania — Bezpośrednia 

skuteczność — Akcyza na przywóz bananów do Grecji) 

(2010/C 179/20) 

Język postępowania: grecki 

Sąd krajowy 

Symvoulio tis Epikrateias 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E. 

Strona pozwana: Ypourgos Oikonomikon 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Symvoulio tis Epikrateias — Wykładnia art. 4 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 1591/84 z dnia 4 czerwca 1984 r. dotyczącego 
zawarcia umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą 
Gospodarczą, z jednej strony, a Umową z Kartageny i jej 
państwami członkowskimi: Boliwią, Kolumbią, Ekwadorem, 
Peru i Wenezuelą, z drugiej strony (Dz. U. L 153, s. 1) — 
Klauzula największego uprzywilejowania — Prawo jednostki 
dążącej do uzyskania zwrotu podatku wewnętrznego do powo 
ływania się na postanowienia umowy w celu wykazania, iż 
pobranie tego podatku jest z nią niezgodne — System przy
wozu bananów 

Sentencja 

Artykuł 4 umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospo
darczą, z jednej strony, a Umową z Kartageny i jej państwami człon
kowskimi — Boliwią, Kolumbią, Ekwadorem, Peru i Wenezuelą, z 
drugiej strony, zatwierdzonej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
1591/84 z dnia 4 czerwca 1984 r. nie przyznaje jednostkom 
praw, na które mogą powołać się przed sądami państwa członkow
skiego. 

( 1 ) Dz.U. C 153 z 4.7.2009. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 maja 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour administrative d’appel de Nantes — 
Francja) — Scott SA, Kimberly Clark SNC, obecnie 

„Kimberly Clark SAS” przeciwko Ville d’Orléans 

(Sprawa C-210/09) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — 
Artykuł 14 ust. 3 — Odzyskanie pomocy — Zasada skutecz
ności — Decyzje w sprawie ściągnięcia należności dotknięte 

wadą formalną — Uchylenie) 

(2010/C 179/21) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Cour administrative d’appel de Nantes
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