
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 stycznia 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundessozialgericht — Niemcy) — Aldo
Celozzi przeciwko Innungskrankenkasse Baden-Württem-

berg

(Sprawa C-332/05) (1)

(Swobodny przepływ pracowników — Obliczenie wysokości
zasiłku chorobowego w zależności od dochodu netto, zależnego
z kolei od grupy podatkowej — Zaliczenie pracownika migru-
jącego, którego współmałżonek ma miejsce zamieszkania w
innym państwie członkowskim z urzędu do mniej korzystnej
grupy podatkowej — Zmiana grupy podatkowej wyłącznie na
wniosek pracownika migrującego — Nieuwzględnienie
późniejszej zmiany grupy podatkowej uzasadnionej sytuacją
rodzinną tego pracownika — Zasada równego traktowania —

Naruszenie)

(2007/C 56/12)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundessozialgericht

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Aldo Celozzi

Strona pozwana: Innungskrankenkasse Baden-Württemberg

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Bundessozialgericht — Wykładnia art. 39 traktatu WE, art. 3
ust. 1 i art. 23 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z
dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabez-
pieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób
prowadzących działalność na własny rachunek i do członków
ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. U. L
149, str. 2) a także art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobod-
nego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty (Dz.U. L
257, str. 2) — Ustawodawstwo krajowe w dziedzinie zabezpie-
czenia społecznego — Dyskryminacja pośrednia — Obliczenie
wysokości zasiłku chorobowego w zależności od dochodu netto,
zależnego z kolei od grupy podatkowej — Omowa uwzględnie-
nienia ze skutkiem wstecznym zmiany grupy podatkowej wyni-
kającej z uwzględnienia sytuacji rodzinnej pracownika migrują-
cego, którego współmałżonek ma miejsce zamieszkania w
innym państwie członkowskim.

Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia
14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia
społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działal-
ność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających
się we Wspólnocie zmienionego i uaktualnionego przez rozporządzenie
Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r. stoi na przeszkodzie
stosowaniu wprowadzonego przez państwo członkowskie systemu
zasiłku chorobowego, takiego jak ten będący przedmiotem sporu w
postępowaniu przed sądem krajowym:

— zgodnie z którym pracownik migrujący, którego współmałżonek
ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim z
urzędu zaliczany jest do grupy podatkowej mniej korzystnej niż ta,
do której należy pracownik krajowy pozostający w związku małżeń-
skim, którego współmałżonek ma miejsce zamieszkania w tym
kraju i nie wykonuje żadnej działalności zarobkowej, oraz

— który, jeżeli chodzi o wysokość tego zasiłku obliczaną w zależności
do dochodu netto, który sam z kolei zależy od grupy podatkowej,
nie zezwala na uwzględnienie ze skutkiem wstecznym późniejszej
zmiany tej grupy dokonanej na wyraźny wniosek pracownika
migrującego uzasadniony jego faktyczną sytuacją rodzinną.

(1) Dz.U. C 281 z 12.11.2005.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 stycznia 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez tribunal de grande instance de Brive-La-
Gaillarde — Francja) — Estager SA przeciwko Receveur

principal de la recette des douanes de Brive

(Sprawa C-359/05) (1)

(Polityka gospodarcza i pieniężna — Rozporządzenia (WE)
nr 1103/97 i 974/98 — Wprowadzenie euro — Wymiana
krajowych jednostek pieniężnych na jednostkę euro — Uregu-
lowanie krajowe przewidujące dostosowanie wartości w euro
niektórych kwot wyrażonych w walucie krajowej w tekstach

prawnych w tym państwie)

(2007/C 56/13)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Estager SA

Strona pozwana: Receveur principal de la recette des douanes de
Brive

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde — Wykładnia
art. 3 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1103/97 z dnia
17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczą-
cych wprowadzenia euro (Dz.U. L 162, str. 1), jak również art.
14 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r.
w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 139, str. 1) — Uregulo-
wanie krajowe zaokrąglające podatek na fundusz celowy rolni-
czych świadczeń socjalnych (BAPSA) po jego zamianie na euro
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Sentencja

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1103/97 z dnia 17 czerwca 1997 r.
w sprawie niektórych przepisów dotyczących wprowadzenia euro oraz
nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro
należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one uregulo-
waniu krajowemu, które w ramach operacji wymiany na euro kwot
opłaty od mąki, kaszy manny i drobnej kaszy pszenicznej dostarczanych
lub wyrabianych w celu spożycia przez ludzi, takiej jak ta w sprawie
przed sądem krajowym, podniosło ją do wyższej kwoty od tej, która
wynikałaby ze stosowania zasad wymiany przewidzianych w tych
rozporządzeniach, chyba że podniesienie to jest zgodne z wymogami
pewności prawa i przejrzystości, które są zagwarantowane przez te
rozporządzenia, co oznacza, iż sporne teksty ustawodawcze umożliwiają
jasne odróżnienie decyzji władz państwa członkowskiego o podniesieniu
tej kwoty od operacji jej wymiany na euro. Do sądu krajowego należy
zbadanie, czy było tak w sprawie przed nim zawisłej.

(1) Dz.U. C 315 z 10.12.2005.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 stycznia 2007 r.
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Vestre Landsret (Dania)] — postępowanie

karne przeciwko Uwe Kayowi Festersenowi

(Sprawa C-370/05) (1)

(Swoboda przedsiębiorczości — Swobodny przepływ kapitału
— Artykuły 43 WE i 56 WE — Ograniczenia nabycia gospo-
darstw rolnych — Obowiązek nabywcy ustanowienia stałego

miejsca zamieszkania na nieruchomości rolnej)

(2007/C 56/14)

Język postępowania: duński

Sąd krajowy

Vestre Landsret

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Uwe Kay Festersen

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Vestre Landsret — Wykładnia art. 43 WE i 56 WE — Przepisy
krajowe uzależniające nabycie gospodarstwa rolnego od ustano-
wienia w nim miejsca zamieszkania

Sentencja

1) Artykuł 56 WE sprzeciwia się temu, aby przepisy krajowe takie jak
te stanowiące przedmiot postępowania przed sądem krajowym
uzależniały nabycie nieruchomości rolnej od spełnienia warunku
polegającego na ustanowieniu przez nabywcę stałego miejsca
zamieszkania na tej nieruchomości.

2) Ta wykładnia art. 56 WE nie byłaby odmienna w przypadku,
gdyby nabyta nieruchomość rolna nie stanowiła samodzielnego
gospodarstwa rolnego i gdyby budynek mieszkalny znajdował się w
strefie miejskiej.

(1) Dz.U. C 315 z 10.12.2005 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 stycznia 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Conseil d'État — Francja) — Confédération
générale du travail (CGT), Confédération française démoc-
ratique du travail (CFDT), Confédération française de
l'encadrement (CFE-CGC), Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC), Confédération générale du
travail — Force ouvrière (CGT-FO) przeciwko Premier
minister, Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du

Logement

(Sprawa C-385/05) (1)

(Polityka społeczna — Dyrektywy 98/59/WE i 2002/14/WE
— Zwolnienia grupowe — Informowanie i przeprowadzanie
konsultacji z pracownikami — Obliczanie progów zatrud-
nienia — Uprawnienia państw członkowskich — Wyłączenie
pracowników należących do określonej kategorii wiekowej)

(2007/C 56/15)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Conseil d'État

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Confédération générale du travail (CGT), Confé-
dération française démocratique du travail (CFDT), Confédéra-
tion française de l'encadrement (CFE-CGC), Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens (CFTC), Confédération générale
du travail — Force ouvrière (CGT-FO)

Strona pozwana: Premier minister, Ministre de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Conseil d'État (Francja) — Wykładnia art. 3 ust. 1 dyrektywy
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania
i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie
Europejskiej — Wspólne oświadczenie Parlamentu Europej-
skiego, Rady oraz Komisji na temat reprezentacji pracowników
(Dz. U. L 80, str. 29), jak również art. 1 dyrektywy Rady nr 98/
59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawo-
dawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień
grupowych (Dz. U. L 225, str. 16) — Obowiązek informowania
i przeprowadzania konsultacji z pracownikami spoczywający na
przedsiębiorstwach, których liczba pracowników przekracza
określony próg — Ustawodawstwo krajowe wyłączające ze
sposobu obliczania stanu zatrudnienia pracowników, którzy
jeszcze nie ukończyli 26 lat
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