
Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
zostaje obciążone kosztami postępowania. 

3) Irlandia i Komisja Europejska pokrywają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 311 z 22.10.2011. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 września 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — 
Austria) — CHS Tour Services GmbH przeciwko Team4 

Travel GmbH 

(Sprawa C-435/11) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2005/29/WE — Nieuczciwe praktyki handlowe 
— Broszura sprzedażowa zawierająca fałszywe informacje 
— Zakwalifikowanie praktyki handlowej jako „nieuczciwej” 
— Wypadek, w którym nie można zarzucić przedsiębiorcy 

żadnego uchybienia wymogom staranności zawodowej) 

(2013/C 344/16) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Oberster Gerichtshof 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: CHS Tour Services GmbH 

Strona pozwana: Team4 Travel GmbH 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Oberster Gerichtshof — Wykładnia art. 5 dyrektywy 
2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych 
stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 
84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 
2006/2004 (Dz.U. L 149, s. 22) — Broszura zawierająca 
fałszywe informacje — Istnienie lub brak możliwości wykazania 
przez przedsiębiorcę, że zostały zachowane wymogi staranności 
zawodowej w celu uniknięcia zakwalifikowania rzeczonej prak
tyki handlowej jako „nieuczciwej” 

Sentencja 

Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych 

przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym 
oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 
98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady („dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) powinna 
być interpretowana w ten sposób, że w wypadku gdy praktyka hand
lowa spełnia wszystkie kryteria ustanowione w art. 6 ust. 1 tej dyrek
tywy, aby można było zakwalifikować ją jako praktykę wprowadzającą 
w błąd konsumenta, nie zachodzi konieczność zbadania, czy taka 
praktyka jest również sprzeczna z wymogami staranności zawodowej 
na podstawie art. 5 ust. 2 lit. a) rzeczonej dyrektywy, aby można było 
ją uznać za nieuczciwą i w konsekwencji zakazać jej na mocy art. 5 
ust. 1 tej dyrektywy. 

( 1 ) Dz.U. C 340 z 19.11.2011. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 września 2013 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej 

(Sprawa C-450/11) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatki — Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — 
Artykuły 306–310 — Procedura szczególna dla biur podróży 
— Rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi — Przepisy 
krajowe przewidujące zastosowanie tej procedury szczególnej 
do osób innych niż podróżni — Pojęcia podróżnego i klienta) 

(2013/C 344/17) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Afonso 
i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez 
Fernandes i R. Laires, pełnomocnicy) 

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Czeska (przed
stawiciele: M. Smolek, T. Müller i J. Očková, pełnomocnicy), 
Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: S. Centeno Huerta, pełno
mocnik), Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues i 
J. S. Pilczer, pełnomocnicy), Rzeczpospolita Polska (przedstawi
ciele: M. Szpunar i B. Majczyna, pełnomocnicy), Republika 
Finlandii (przedstawiciel: J. Heliskoski, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 306–310 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz.U. L 347, s.1) — Przepisy krajowe prze
widujące zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania 
dla biur podróży w odniesieniu do transakcji dokonywanych 
przez nie na rzecz osób innych niż podróżni
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Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez 
Republikę Portugalską. 

3) Republika Czeska, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, 
Rzeczpospolita Polska i Republika Finlandii pokrywają własne 
koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 319 z 29.10.2011. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 września 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Vestre Landsret — Dania) — HK Danmark, 
działający w imieniu Glennie Kristensen przeciwko 

Experian A/S 

(Sprawa C-476/11) ( 1 ) 

(Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek — Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 21 ust. 1 — 
Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 6 ust. 1 i 2 — System 
zabezpieczenia emerytalnego pracowników — Wzrost 

wysokości składki wraz z wiekiem) 

(2013/C 344/18) 

Język postępowania: duński 

Sąd odsyłający 

Vestre Landsret 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: HK Danmark, działający w imieniu Glennie Kris
tensen 

Strona pozwana: Experian A/S 

Przy udziale: Beskæftigelsesministeriet 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Vestre Landsret — Wykładnia art. 6 ust. 2 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) — Uzasadnienie odmiennego trak
towania ze względu na wiek — Ustalenie w ramach systemów 
zabezpieczenia społecznego pracowników wieku dostępu lub 
uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub inwalidzkich — 
Ogólne wyłączenie systemów zabezpieczenia społecznego 
pracowników pod warunkiem, że nie pociąga ono za sobą 
dyskryminacji ze względu na płeć lub wyłączenie mające zasto
sowanie wyłącznie do objęcia systemami zabezpieczenia 
społecznego — Krajowy system prawny, na podstawie którego 
pracodawca może uiszczać jako element wynagrodzenia składki 
emerytalne, których wysokość rośnie wraz z wiekiem pracow
nika 

Sentencja 

Zasadę niedyskryminacji ze względu na wiek ustanowioną w art. 21 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i skonkretyzowaną przez 
dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustana
wiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy, a w szczególności art. 2 i art. 6 ust. 1 tej 
dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na 
przeszkodzie istnieniu systemu zabezpieczenia emerytalnego pracowni
ków, zgodnie z którym pracodawca opłaca stanowiące element wyna
grodzenia składki na ubezpieczenie emerytalne, których wysokość 
wzrasta wraz z wiekiem pracownika, pod warunkiem że wynikające z 
niego odmienne traktowanie ze względu na wiek jest właściwe i 
konieczne dla realizacji zgodnego z prawem celu, czego zweryfikowanie 
należy do sądu krajowego. 

( 1 ) Dz.U. C 340 z 19.11.2011. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 września 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — 
Austria) — w postępowaniu wszczętym przez 

ÖBB-Personenverkehr AG 

(Sprawa C-509/11) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 — Prawa i obowiązki 
pasażerów w ruchu kolejowym — Artykuł 17 — Odszkodo
wanie w przypadku opóźnienia — Wyłączenie w razie dzia 
łania siły wyższej — Dopuszczalność — Artykuł 30 ust. 1 
akapit pierwszy — Kompetencje organu krajowego odpowie
dzialnego za egzekwowanie przepisów omawianego rozporzą
dzenia — Możliwość nakazania przewoźnikowi kolejowemu, 
by wprowadził zmiany w swoich warunkach przyznawania 

pasażerom odszkodowania) 

(2013/C 344/19) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Verwaltungsgerichtshof 

Strony w postępowaniu głównym 

ÖBB Personenverkehr AG 

Przy udziale: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin 
für Verkehr, Innovation und Technologie 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Verwaltungsgerichtshof — Wykładnia art. 17 i art. 30 ust. 1 
akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczą
cego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. 
L 315, s. 14) — Warunki odszkodowania — Dopuszczalność 
wyłączenia odszkodowania w razie działania siły wyższej — 
Kompetencje organu krajowego odpowiedzialnego za egzekwo
wanie przepisów rozporządzenia do zastąpienia warunków 
umownych niespełniających warunków rzeczonego rozporzą
dzenia warunkami, które są z nim zgodne.
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