
Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 22 marca 2017 r. – Komisja Europejska/Republika 
Portugalska

(Sprawa C-665/15) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Transport — Prawa jazdy — Europejska Sieć 
Praw Jazdy — Korzystanie z sieci Unii i przyłączenie do niej)

(2017/C 168/16)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Hottiaux, M. Farrajota i P. Guerra e Andrade, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo i C. Guerra Santos, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Poprzez brak realizacji przyłączenia do Europejskiej Sieci Praw Jazdy Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na 
niej na mocy art. 7 ust. 5 lit. d) dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
praw jazdy.

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 59 z 15.2.2016.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret – Dania) – Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, 

działająca w imieniu Ismara Huskica

(Sprawa C-668/15) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Równe traktowanie osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne — 
Dyrektywa 2000/43/WE — Artykuł 2 ust. 2 lit. a) i b) — Instytucja kredytowa wymagająca okazania 

dodatkowego dowodu tożsamości w postaci kopii paszportu lub zezwolenia na pobyt od ubiegających się 
o kredyt na zakup pojazdu silnikowego osób, które wylegitymowały się za pomocą prawa jazdy 

wymieniającego kraj urodzenia inny niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu)

(2017/C 168/17)

Język postępowania: duński

Sąd odsyłający

Vestre Landsret

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Jyske Finans A/S

Druga strona postępowania: Ligebehandlingsnævnet, działająca w imieniu Ismara Huskica

Sentencja

Artykuł 2 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie 
praktyce instytucji kredytowej nakładającej na klienta, w którego prawie jazdy podano kraj urodzenia inny niż państwo członkowskie Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, wymóg dodatkowego potwierdzenia tożsamości poprzez przedstawienie 
kopii paszportu lub zezwolenia na pobyt. 

(1) Dz.U. C 68 z 22.2.2016.
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