
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 28 listopada 
2013 r. — Ministre de l'Économie et des Finances 

przeciwko Gérard de Ruyter 

(Sprawa C-623/13) 

(2014/C 31/08) 

Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Conseil d'État 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Ministre de l'Économie et des Finances 

Strona pozwana: Gérard de Ruyter 

Pytanie prejudycjalne 

Czy podatki pobierane od dochodów z majątku takie jak 
składka na zabezpieczenie społeczne uiszczana od dochodów 
z majątku, składka na spłatę zadłużenia systemu zabezpieczeń 
społecznych uiszczana od tychże dochodów, opłata socjalna w 
wysokości 2 % oraz dodatkowa względem tej opłaty składka 
posiadają, z uwagi na sam fakt, że uczestniczą w finansowaniu 
obowiązkowych francuskich systemów zabezpieczenia społecz
nego, bezpośredni i istotny związek z niektórymi działami 
zabezpieczenia społecznego wymienionymi w art. 4 rozporzą
dzenia [Rady (EWG) nr 1408/71] z dnia 14 czerwca 1971 r. w 
sprawie stosowania systemu zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na 
własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających 
się we Wspólnocie ( 1 ) i objęte są w związku z tym zakresem 
stosowania tego rozporządzenia? 

( 1 ) Dz.U. L 149, s. 2. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (Szwecja) w 
dniu 3 grudnia 2013 r. — Skatteverket przeciwko Hilkce 

Hirvonen 

(Sprawa C-632/13) 

(2014/C 31/09) 

Język postępowania: szwedzki 

Sąd odsyłający 

Högsta förvaltningsdomstolen 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Skatteverket 

Strona pozwana: Hilkka Hirvonen 

Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on 
na przeszkodzie temu, aby zgodnie z przepisami danego 
państwa członkowskiego osobie, która ma miejsce zamieszkania 
w innym państwie członkowskimi i uzyskuje cały lub prawie 
cały dochód w pierwszym państwie członkowskim, przysługi
wała możliwość wyboru między dwoma zupełnie różnymi 
systemami opodatkowania, to znaczy między systemem opodat
kowania u źródła, gdzie obowiązuje niższa stawka podatkowa, 
ale nie istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych, 
które są przewidziane w ramach ogólnego systemu opodatko
wania dochodów, a tym właśnie ogólnym systemem, gdzie ta 
osoba będzie mogła skorzystać ze wspomnianych ulg podatko
wych? 

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w 
dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-2/07 Hiszpania 
przeciwko Komisji, wniesione w dniu 4 grudnia 2013 r. 

przez Królestwo Hiszpanii 

(Sprawa C-641/13 P) 

(2014/C 31/10) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: A. 
Rubio González, pełnomocnik) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uwzględnienie niniejszego odwołania i częściowe uchylenie 
wyroku Sądu z dnia 16 września 2013 r. w sprawie T-2/07 
Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej; 

— stwierdzenie częściowej nieważności — we wskazany 
sposób — decyzji Komisji C(2006) 5102 z dnia 20 
października 2006 r. zmniejszającej wymiar pomocy przy
znanej z Funduszu Spójności na rzecz grupy projektów nr 
2001 ES 16 C PE 050 dotyczących rekultywacji dorzecza 
Júcar (Hiszpania) w zakresie, w jakim Komisja stwierdza w 
niej, że uznanie doświadczenia za kryterium udzielenia 
zamówienia stanowi nieprawidłowość; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Naruszenie prawa polegające na uznaniu doświadczenia za 
kryterium udzielenia zamówienia sprzeczne z art. 30 dyrek
tywy 93/37 ( 1 ). Przepis ten nie zakazuje stosowania kryteriów 
związanych z doświadczeniem oferenta w celu udzielenia zamó
wienia. Wprost przeciwnie, doświadczenie oferenta może zostać
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uwzględnione, jeżeli owo kryterium nie służy ocenie zdolności 
oferenta, jest odrębne od wymogu wypłacalności i zmierza do 
wskazania oferty najbardziej korzystnej z ekonomicznego 
punktu widzenia, w zakresie w jakim pozostaje w związku z 
przedmiotem umowy i jakością jej wykonania. 

( 1 ) Dyrektywa Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane (Dz.U. 199, s. 54). 

Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2013 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Austrii 

(Sprawa C-663/13) 

(2014/C 31/11) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Hetsch, 
K. Herrmann, T. Maxian Rusche, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Austrii 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom 
wynikającym z art. 27 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawial
nych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE ( 1 ), nie przyjmując niezbęd
nych przepisów ustawowych, wykonawczych i administra
cyjnych w celu transpozycji art. 2 lit. a), b), d), f), g), h) i n), 
art. 3 ust. 4 lit. a) i b), art. 5, art. 13 ust. 1 lit. e) i ust. 6 
akapity drugi i trzeci, art. 14 ust. 2–5, art. 16 ust. 1 zdanie 
drugie, ust. 3 akapit pierwszy, ust. 4 zdanie drugie, ust. 6–8, 
art. 17 ust. 1 lit. c) w odniesieniu do biopaliw, ust. 2 w 
odniesieniu do biopłynów, ust. 3 lit. b) ppkt (i) w odnie
sieniu do innych państw członkowskich i państw trzecich, 
ust. 3 lit. a) i lit. b) ppkt (ii), lit. c), ust. 4) lit. a)–c) i ust. 8, 
art. 18 ust. 1 w odniesieniu do biopłynów, art. 19 ust. 1 i 3 
w odniesieniu do biopłynów oraz załączników II–V do tej 
dyrektywy na całym terytorium federacji albo na niektórych 
obszarach, bądź też nie powiadamiając o tych przepisach 
Komisji; 

— Zasądzenie od Republiki Austrii zgodnie z art. 260 ust. 3 
TFUE z powodu uchybienia obowiązkowi powiadomienia o 
środkach transponujących okresowej kary pieniężnej w 
wysokości 40 512 EUR dziennie od dnia wydania przez 
Trybunał wyroku stwierdzającego uchybienie zobowiąza
niom, płatnej na rachunek środki własne Unii Europejskiej; 

— obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 5 grudnia 
2010 r. 

( 1 ) Dz.U. L 140, s. 16.
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