
Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 września 2006 r.
(wniosek Verwaltungsgericht Sigmaringen — Niemcy o
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) —
Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen przeciwko Land

Baden-Württemberg

(Sprawa C-489/04) (1)

(Rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 — Artykuł 2 akapit
pierwszy — Oliwa z oliwek i oliwa z wytłoczyn z oliwek —
Normy handlowe — Handel detaliczny — Sposób oferowania
konsumentom końcowym — Metoda zwana „bag in the box”)

(2006/C 261/06)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Strony postępowania przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen

Strona pozwana: Land Baden-Württemberg

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Wykładnia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1019/2002 z dnia
13 czerwca 2002 r. w sprawie norm handlowych w odnie-
sieniu do oliwy z oliwek (Dz.U. L 155, str. 27), zmienionego
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1176/2003 z dnia 1 lipca
2003 r. (Dz.U. L 164, str. 12) — Oferowanie oliwy z oliwek i
oliwy z wytłoczyn z oliwek konsumentom końcowym w
opakowaniach o pojemności pięciu litrów — Możliwość
sprzedaży oliwy z oliwek w opakowaniach „Bag in Box” o
pojemności pięciu litrów i czerpanej przez konsumenta na
terenie sklepu

Sentencja

1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2002 z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z
oliwek, zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1176/2003
z dnia 1 lipca 2003 r., a w szczególności jego art. 2 akapit
pierwszy należy interpretować w ten sposób, że oliwę z oliwek i
oliwę z wytłoczyn z oliwek można oferować konsumentom
końcowym wyłącznie w opakowaniu spełniającym wymagania
ustanowione w tym przepisie.

2) Artykuł 2 akapit pierwszy rozporządzenia 1019/2002, zmienio-
nego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1176/2003, należy
interpretować w ten sposób, że zabrania on takiego sposobu
sprzedaży, jak stosowany przez A. Jehlego i Weinhaus Kiderlen,
który nie spełnia warunków ustanowionych w tym przepisie.

(1) Dz.U. C 45 z 19.02.2005

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 września
2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León — Hiszpania) — Anacleto Cordero Alonso

przeciwko Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Sprawa C-81/05) (1)

(Polityka społeczna — Ochrona pracowników na wypadek
niewypłacalności pracodawcy — Dyrektywa 80/987/EWG —
Dyrektywa zmieniająca 2002/74/WE — Odszkodowanie
z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę przy-
znane w ugodzie — Wypłata należności zapewniona przez
instytucję udzielającą gwarancji — Wypłata należności

uzależniona od wydania orzeczenia sądowego)

(2006/C 261/07)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Hiszpania)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Anacleto Cordero Alonso

Strona pozwana: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Wykładnia
dyrektywy Rady 80/987/EWG z dnia 20 października 1980 r.
w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich
dotyczących ochrony pracowników na wypadek niewypłacal-
ności pracodawcy (Dz.U. L 283, str. 23) zmienionej przez
dyrektywę 2002/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 września 2002 r. (Dz.U. L 270, str. 10) — Artykuły
1 i 3 — Zastosowanie prawa wspólnotowego — Prymat —
Ochrona pracowników uznana już przez prawo krajowe —
Dyrektywa, której termin transpozycji jeszcze nie upłynął —
Wykładnia Trybunału Sprawiedliwości odbiegająca od wykładni
hiszpańskiego Tribunale Constitutional — Równość trakto-
wania

Sentencja

1) Jeżeli przed wejściem w życie dyrektywy 2002/74/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniającej
dyrektywę Rady 80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw
państw członkowskich dotyczących ochrony pracowników na
wypadek niewypłacalności pracodawcy, w przypadku niewypłacal-
ności pracodawcy państwo członkowskie uznało w prawie
krajowym prawo pracownika do ochrony przez instytucję udzie-
lającą gwarancji w zakresie odszkodowania z tytułu ustania
umowy o pracę, to stosowanie tego przepisu w przypadku niewy-
płacalności pracodawcy, która nastąpiła po wejściu w życie tej
dyrektywy, wchodzi w zakres stosowania dyrektywy 80/987/EWG
z dnia 20 października 1980 r. w sprawie zbliżania ustawo-
dawstw państw członkowskich dotyczących ochrony pracowników
na wypadek niewypłacalności pracodawcy, w brzmieniu zmie-
nionym przez dyrektywę 2002/74/WE.
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