
Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 lipca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Curtea de Apel Bacău — Rumunia) — 
Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești przeciwko 

Ștefanowi Agafițeiowi i in. 

(Sprawa C-310/10) ( 1 ) 

(Prawa sędziów i prokuratorów w zakresie wynagrodzeń — 
Dyskryminacja ze względu na przynależność do danej kate
gorii społeczno-zawodowej lub miejsce pracy — Przesłanki 
przyznania odszkodowania za poniesioną szkodę — Dyrek
tywy 2000/43/WE i 2000/78/WE — Brak możliwości zasto
sowania — Niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia 

w trybie prejudycjalnym) 

(2011/C 269/27) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Curtea de Apel Bacău 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești 
Strona pozwana: Ștefan Agafiței, Raluca Apetroaei, Marcel 
Bărbieru, Sorin Budeanu, Luminița Chiagă, Mihaela Crăciun, 
Sorin-Vasile Curpăn, Mihaela Dabija, Mia-Cristina Damian, 
Sorina Danalache, Oana-Alina Dogaru, Geanina Dorneanu, 
Adina-Cătălina Galavan, Gabriel Grancea, Mădălina Radu 
(Hobjilă), Nicolae Cătălin Iacobuț, Roxana Lăcătușu, Sergiu 
Lupașcu, Smaranda Maftei, Silvia Mărmureanu, Maria Oboro
cianu, Simona Panfil, Oana-Georgeta Pânzaru, Laurențiu Pădu
raru, Elena Pîrjol-Năstase, Ioana Pocovnicu, Alina Pușcașu, Cezar 
Ștefănescu, Roxana Ștefănescu, Ciprian Țimiraș, Cristina Vintilă 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Curtea de Apel Bacău — Wykładnia art. 15 dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w 
życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pocho
dzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180, s. 22) — Wykładnia 
art. 17 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 
r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, s. 16) — Krajowe 
przepisy przewidujące różnicę w traktowaniu w odniesieniu do 
praw sędziów i prokuratorów w zakresie wynagrodzeń uzasad
nioną specjalistyczną dziedziną działalności prokuratorów 
Direcția Națională Anticorupție (krajowej dyrekcji ds. zwalczania 
korupcji) i Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminali
tate Organizată și Terorism (dyrekcji śledczej ds. zwalczania 
przestępczości zorganizowanej i terroryzmu) — Ewentualna 
dyskryminacja w braku obiektywnych kryteriów odnoszących 
się do konkretnych wymogów w zakresie wyższych kwalifikacji 
— Krajowe przepisy transponujące uznane za niekonstytucyjne 
w zakresie, w jakim upoważniają sądy krajowe do stwierdzenia 
nieważności aktów normatywnych uznanych za dyskrymina
cyjne i przyznania, na mocy orzeczenia, praw w zakresie wyna
grodzeń nieprzewidzianych przez ustawę 

Sentencja 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez 
Curtea de Apel Bacău (Rumunia) jest niedopuszczalny. 

( 1 ) Dz.U. C 234 z 28.8.2010. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 21 lipca 2011 r. — 
Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt przeciwko Komisji 

Europejskiej 

(Sprawa C-459/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Pomoc państwa — Pomoc na szkolenie doty
czące określonych stanowisk pracy w nowym centrum DHL w 
porcie lotniczym Leipzig/Halle — Skarga o stwierdzenie 
nieważności decyzji stwierdzającej niezgodność części pomocy 
ze wspólnym rynkiem — Badanie potrzeby udzielenia pomocy 
— Brak uwzględnienia pobudzających skutków pomocy i jej 

pozytywnych skutków zewnętrznych dla wyboru lokalizacji) 

(2011/C 269/28) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt 
(przedstawiciele: A. Rosenfeld, Rechtsanwalt) 
Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciel: B. 
Martenczuk, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) z dnia 8 lipca 2010 r. 
w sprawie T-396/08 Freistaat Sachsen i Land Sachsen-Anhalt 
przeciwko Komisji, którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie 
nieważności części decyzji Komisji 2008/878/WE z dnia 2 
lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa, którą Niemcy zamie
rzają przyznać firmie DHL (Dz.U. L 312, s. 31) — Pomoc na 
szkolenia — Decyzja stwierdzająca niezgodność części pomocy 
ze wspólnym rynkiem — Nieprawidłowe badanie potrzeby 
udzielenia pomocy — Nieuwzględnienie pozytywnych skutków 
zewnętrznych pomocy i jej pobudzających skutków dla wyboru 
lokalizacji 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Freistaat Sachsen i Land Sachsen-Anhalt zostają obciążone kosz
tami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 317 z 20.11.2010. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 lipca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour d'appel de Mons — Belgia) — 
Państwo belgijskie przeciwko Pierrowi Henflingowi, 
Raphaëlowi Davinowi, Koenraadowi Tanghemu, 
działającym w charakterze syndyków masy upadłości 

Tiercé Franco-Belge SA 

(Sprawa C-464/10) ( 1 ) 

(Podatki — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 6 ust. 4 — 
Zwolnienie — Artykuł 13 część B lit. f) — Gry hazardowe — 
Usługi świadczone przez agenta (buraliste) działającego we 
własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy prowadzą

cego działalność polegającą na przyjmowaniu zakładów) 

(2011/C 269/29) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Cour d'appel de Mons
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