
Pytania prejudycjalne

1) Czy gwarancję, że przejmujący, który nabywa przedsiębior-
stwo w upadłości lub jednostkę produkcyjną przedsiębior-
stwa nie odpowiada za zadłużenie wynikłe z umów o pracę
lub stosunków pracy jeżeli to postępowanie powoduje
uruchomienie ochrony co najmniej równorzędnej do tej,
która jest przewidziana w dyrektywach wspólnotowych,
należy rozumieć jako dotyczącą wyłącznie zobowiązań
bezpośrednio związanych z umowami i pracę lub stosun-
kami pracy, czy też, w kontekście pełnej ochrony praw
pracowniczych i utrzymania zatrudnienia, gwarancja ta
powinna obejmować również inne umowy, nie będące ściśle
umowami o pracę, lecz dotyczące lokali, w których prowa-
dzona jest działalność przedsiębiorcy lub określonych
środków lub narzędzi produkcji niezbędnych do kontynuo-
wania działalności?

2) W tym samym kontekście gwarancji praw pracowniczych,
czy nabywca jednostki produkcyjnej może uzyskać
gwarancję sądu prowadzącego postępowanie i dokonującego
przysądzenia nie tylko w odniesieniu do uprawnień wynika-
jących z umów o pracę, ale również innych umów lub zobo-
wiązań upadłego niezbędnych dla zapewnienia kontynuacji
działalności?

3) Czy ten, kto nabywa przedsiębiorstwo w upadłości zobowią-
zując się do utrzymania wszystkich lub niektórych przejmo-
wanych umów o pracę, uzyskuje gwarancję, że nie będzie
można żądać od niego spełnienia lub przenieść na niego
innych zobowiązań zbywającego związanych z umowami
lub stosunkami, w które wstąpił, w szczególności podatko-
wych lub wynikających z zadłużenia wobec instytucji zabez-
pieczenia społecznego, lub praw, jakie mogą być wykony-
wane przez uprawnionych i zobowiązanych z umów podpi-
sanych przez upadłego i przeniesionych na nabywcę jako
całość lub w postaci jednostki produkcyjnej?

4) Reasumując, czy dyrektywę 23/2001, w części dotyczącej
przenoszenia jednostek produkcyjnych lub przedsiębiorstw,
co do których w trybie sądowym lub administracyjnym orze-
czono niewypłacalność i likwidację, można rozumieć w ten
sposób, że zezwala ona na ochronę nie tylko umów o pracę,
ale także innych umów, mogących mieć bezpośredni wpływ
na utrzymanie umów o pracę?

5) Na koniec, czy redakcja art. 149 ust. 2 hiszpańskiej Ley
concursal, w części dotyczącej przejęcia przedsiębiorstwa, nie
jest sprzeczna z art. 5 ust. 2 lit. a) ww. dyrektywy 23/2001
w zakresie, w jakim przejęcie przenosi na przejmującego
zobowiązania upadłego lub niewypłacalnego wynikające z
umów o pracę i z umowami tymi związane, w szczególności
zadłużenie wobec instytucji zabezpieczenia społecznego,
jakie mogło ciążyć na upadłej spółce?
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Pytania prejudycjalne

1. Czy art. 3 pkt 1 dyrektywy 2000/76/WE (1) należy interpre-
tować w taki sposób, że dyrektywa ta nie znajduje zastoso-
wania do spalania odpadów gazowych?

2. Czy gazownię, w której w wyniku pirolizy powstaje gaz z
odpadów, należy uważać za spalarnię w rozumieniu art. 3
pkt 4 dyrektywy 2000/76/WE, nawet jeżeli nie ma w niej
linii spalania?

3. Czy spalanie powstałego w gazowni i oczyszczonego po
procesie zgazowania gazu generatorowego w kotle elek-
trowni należy uważać za proces, który objęty jest art. 3
dyrektywy 2000/76/WE? Czy ma przy tym znaczenie, że
oczyszczony gaz generatorowy zastępuje paliwa kopalne, a
emisje elektrowni na wytworzoną jednostkę energii przy
wykorzystaniu powstałego z odpadów i oczyszczonego gazu
generatorowego są mniejsze niż przy wykorzystaniu innych
paliw? Czy dla wykładni zakresu stosowania dyrektywy
2000/76/WE ma znaczenie, że gazownia i elektrownia ze
względów techniczno-funkcjonalnych i z uwzględnieniem ich
wzajemnej odległości tworzą jedną instalację lub że powstały
i oczyszczony w gazowni gaz generatorowy może być trans-
portowany i wykorzystany gdzie indziej np. w celu produkcji
energii, jako paliwo lub do innych celów?

4. W jakich warunkach można uznać wyprodukowany w
gazowni oczyszczony gaz generatorowy za produkt, tak aby
nie był on już objęty przepisami dotyczącymi odpadów?

(1) Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz.U. L 332,
str. 91).
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