
Sentencja

1) Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne
ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji
z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, należy interpretować
w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniom krajowym,
które wyłączają — choćby przejściowo — określoną kategorię
pracowników z ustalania liczby pracowników zatrudnionych
w rozumieniu tego przepisu.

2) Artykuł 1 ust. 1 lit a) dyrektywy Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca
1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich
odnoszących się do zwolnień grupowych, należy interpretować w ten
sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniom krajowym wyłą-
czającym choćby przejściowo określoną kategorię pracowników
z ustalania liczby pracowników zatrudnionych w rozumieniu tego
przepisu.

(1) Dz.U. C 330 z 24.12.2005 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 stycznia 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczo-

nemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(Sprawa C-405/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 91/271/WE — Zanieczyszczenia i uciążliwości —
Oczyszczanie ścieków komunalnych — Brak podjęcia działań
w celu zapewnienia odpowiedniego oczyszczania ścieków

komunalnych pochodzących z wielu aglomeracji)

(2007/C 56/16)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
S. Pardo Quintillán, X. Lewis i H. van Vliet, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej (przedstawiciel: C. White, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 4 ust. 1 i 3 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia
21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
(Dz.U. L 135, str. 40) — Brak zapewnienia odpowiedniego
oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z wielu aglo-
meracji

Sentencja

1) Nie podejmując działań w celu zapewnienia, by z dniem 31 grudnia
2000 r. ścieki komunalne pochodzące z aglomeracji Bangor,

Brighton, Broadstairs, Carrickfergus, Coleraine, Donaghadee, Larne,
Lerwick, Londonderry, Margate, Newtownabbey, Omagh i Portrush
były poddawane odpowiedniemu oczyszczaniu, Zjednoczone Króle-
stwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiąza-
niom, które na nim ciążą na mocy art. 4 ust. 1 i 3 dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania
ścieków komunalnych.

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 48 z 25.2.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 stycznia 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Rechtbank van koophandel Brussel —
Belgia) — City Motors Groep NV przeciwko Citroën Belux

NV

(Sprawa C-421/05) (1)

(Konkurencja — Porozumienie w sprawie dystrybucji
pojazdów silnikowych — Zwolnienie grupowe — Rozporzą-
dzenie (WE) nr 1400/2002 — Artykuł 3 ust. 4 i 6 — Rozwią-
zanie przez dostawcę — Prawo zwrócenia się do eksperta lub
arbitra oraz wystąpienia do sądu krajowego — Wyraźna klau-
zula rozwiązania — Zgodność ze zwolnieniem grupowym —

Ważność przyczyn rozwiązania — Skuteczna kontrola)

(2007/C 56/17)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Rechtbank van koophandel Brussel

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: City Motors Groep NV

Strona pozwana: Citroën Belux NV

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Rechtbank van koophandel Brussel — Wykładnia art. 3 ust. 6
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1400/2002 z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 traktatu do kate-
gorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych
w sektorze motoryzacyjnym (Dz.U. L 203, str. 30) — Zakaz
zawierania wyraźnej klauzuli rozwiązania w umowie konce-
syjnej dotyczącej pojazdów silnikowych, która może być objęta
zwolnieniem
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