
Dyrektywa Rady nr 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w
sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i
mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu
zawodowego oraz warunków pracy stoi na przeszkodzie temu, aby
układ zbiorowy, taki jak Bundes-Angestelltentarifvertrag-Ost (układ
zbiorowy pracowników sektora publicznego Niemiec Wschodnich),
wykluczał zaliczenie na poczet wymaganego okresu zatrudnienia część
okresu, podczas którego pracownica, zgodnie z ustawodawstwem byłej
NRD, korzystała z urlopu macierzyńskiego w wymiarze przekra-
czającym okres ochronny przewidziany ustawodawstwem Republiki
Federalnej Niemiec, o którym mowa we wspomnianym układzie zbio-
rowym, jeśli cele każdego z tych dwóch urlopów odpowiadają celowi
ochrony kobiety w związku z ciążą i macierzyństwem, ochrony
gwarantowanej przepisem art. 2 ust 3 dyrektywy. Do sądu krajowego
należy zbadanie czy te warunki zostały spełnione.

(1) Dz.U. C 261 z 26.10.2002.

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie C-317/02: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Irlandii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa — Wspólnotowa regu-
lacja w zakresie rybołówstwa — Rozporządzenia (EWG)
nr 3760/92 i nr 2847/93 — Przekroczenie kwoty połowowej)

(2005/C 6/11)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie C-317/02, Komisja Wspólnot Europejskich, repre-
zentowana przez K. Fitcha i T. van Rojna, a następnie przez T.
van Rojna i B. Dohertyego, przeciwko Irlandii, reprezentowanej
przez D. O'Hagana wspieranego przez A. Schustera, mającej za
przedmiot skargę o stwierdzenie uchybienia na podstawie art.
226 WE, wniesioną w dniu 11 września 2002 r., Trybunał
(szósta izba), w składzie: A. Borg Barthet (sprawozdawca),
prezes, S. von Bahr i J. Malenowský, sędziowie, rzecznik gene-
ralny: C. Stix-Hackl, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 18 listo-
pada 2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 9
ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia
20 grudnia 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy system
rybołówstwa i akwakultury, jak również art. art. 2, 21 i 31
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października
1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do
wspólnej polityki rybołówstwa w ten sposób, że:

— nie przyjęła kryteriów i zasad wykorzystywania przyznanej jej
kwoty połowowej;

— nie zapewniła przestrzegania przepisów wspólnotowych
dotyczących ochrony żywych zasobów wodnych poprzez

kontrolę połowów, właściwą kontrolę wyładunków oraz dekla-
racji połowowych, jak również poprzez innego rodzaju środki
kontroli przewidziane właściwymi rozporządzeniami wspólno-
towymi;

— nie zakazała przejściowo połowów przez statki rybackie
pływające pod jej banderą lub zarejestrowane na jej terytorium,
gdy przyznane jej kwoty uznane były za wyczerpane oraz

— nie wszczęła postępowania administracyjnego lub karnego
przeciwko kapitanom statków rybackich, które naruszyły
wymienione przepisy lub też przeciwko innym osobom odpo-
wiedzialnym za to naruszenie.

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 261 z 26.10.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 16 listopada 2004 r.

w sprawie C-327/02 Lili Georgieva Panayotova i inni prze-
ciwko Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (1)
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Rechtbank te 's-Gravenhage)

(Układy stowarzyszeniowe między Wspólnotami a Bułgarią,
Wspólnotami a Polską i Wspólnotami a Słowacją — Swoboda
przedsiębiorczości — Ustawodawstwo krajowe przewidujące
odrzucenie bez rozpatrywania wniosków o zezwolenie na
pobyt celem założenia przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy wnio-

skodawca nie posiada tymczasowego zezwolenia na pobyt)

(2005/C 6/12)

(Język postępowania: niderlandzki)

W sprawie C-327/02, mającej za przedmiot wniosek, wpisany
do rejestru dnia 18 września 2002 r., o wydanie, na podstawie
art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony
przez Rechtbank te 's-Gravenhage (Niderlandy), postanowie-
niem z dnia 16 września 2002 r., w postępowaniu: Lili Geor-
gieva Panayotova, Radostina Markova Kalcheva, Izabella Malgo-
rzata Lis, Lubica Sopova, Izabela Leokadia Topa, Jolanta
Monika Rusiecka przeciwko Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie, Trybunał (wielka izba) w składzie: V. Skouris,
Prezes, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas i R. Silva de
Lapuerta, prezesi izb, J.-P. Puissochet (sprawozdawca), R.
Schintgen, S. von Bahr i J. N. Cunha Rodrigues, sędziowie,
rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: M.-F. Contet,
główny administrator, wydał w dniu 16 listopada 2004 r.
wyrok zawierający następujące rozstrzygniecie:
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