
Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął dnia 20
września 2003 r.

(1) Dz.U. L 77 z 20.3.2002, str. 17.

Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2004 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-498/04)

(2005/C 31/26)

(Język postępowania: grecki)

W dniu 1 grudnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez radcę prawnego Enrico
Traversę i Georgiosa Zavvosa, członka Służby Prawnej, prze-
ciwko Republice Greckiej.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie, że Republika Grecka nie ustanawiając prze-
pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. dotyczącej ubezpieczeń na życie (1), która
uchyla i zastępuje zgodnie z jej art. 72 dyrektywę
2002/12/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
marca 2002 r. zmieniającą dyrektywę 79/267/EWG w
zakresie przepisów dotyczących wymogu marginesu wypła-
calności zakładów ubezpieczeń na życie, a w każdym razie
nie informując Komisji o tych przepisach, uchybiła zobo-
wiązaniom, które na niej ciążą na niej na mocy tej dyrek-
tywy.

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin do wprowadzenia w życie dyrektywy upłynął w dniu
20 września 2003 r.

(1) Dz.U. L 345 z dnia 19 grudnia 2002 r., str. 1.

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony
postanowieniem Landesarbeitsgericht w Düsseldorfie,
wydanym dnia 8 października 2004 r., w sprawie Hans
Werhof przeciwko Freeway Traffic Systems GmbH & Co.

KG

(Sprawa C-499/04)

(2005/C 31/27)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 2 grudnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Landesar-
beitsgericht w Düsseldorfie, wydanym w dniu 8 października
2004 r. w sprawie Hans Werhof przeciwko Freeway Traffic
Systems GmbH & Co. KG.

Landesarbeitsgericht w Düsseldorfie zwrócił się do Trybunału o
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy, jeżeli nie będący stroną układu zbiorowego przej-
mujący zakład jest związany porozumieniem zbywającego -
będącego stroną układu zbiorowego - i pracownika, w myśl
którego, każdorazowe układy zbiorowe dotyczące wynagro-
dzeń, które obowiązują zbywającego, należy stosować w
sposób taki, że stosowany jest układ zbiorowy dotyczący
wynagrodzeń ważny w chwili przejęcia, a nie układy zbio-
rowe dotyczące wynagrodzeń, które weszły w życie później,
to jest to zgodne z art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady nr 98/50/
WE (1) z dnia 29 czerwca 1998 r. zmieniającej dyrektywę
77/187/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracow-
niczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów
lub części przedsiębiorstw lub zakładów?

2) W przypadku udzielenia przez Trybunał odpowiedzi prze-
czącej:

czy, jeżeli nie będący stroną układu zbiorowego przej-
mujący zakład jest związany układem zbiorowym
dotyczącym wynagrodzeń, który wszedł w życie po prze-
jęciu tylko tak długo jak związany byłby tym układem
zbywający zakład, to jest to zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrek-
tywy nr 98/50/WE?

(1) Dz.U. L 201, str. 88.
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