
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 grudnia 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Court of Appeal (Civil Division) —
Zjednoczone Królestwo) — International Transport
Workers' Federation, Finnish Seamen's Union przeciwko

Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti

(Sprawa C-438/05) (1)

(Transport morski — Prawo przedsiębiorczości — Prawa
podstawowe — Cele wspólnotowej polityki społecznej — Dzia-
łania zbiorowe podjęte przez związek zawodowy przeciw przed-
siębiorcy prywatnemu — Układ zbiorowy, którego celem jest
odwiedzenie przedsiębiorstwa od rejestracji statku pod banderą

innego państwa członkowskiego)

(2008/C 51/17)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

Court of Appeal (Civil Division)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: International Transport Workers' Federation,
Finnish Seamen's Union

Strona pozwana: Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Court of Appeal, Civil Division — Wykładnia art. 43 WE oraz
rozporządzenia Rady (EWG) nr 4055/86 z dnia 22 grudnia
1986 r. stosującego zasadę swobody świadczenia usług do trans-
portu morskiego między państwami członkowskimi i między
państwami członkowskimi a państwami trzecimi (Dz.U. L 378,
str. 1) — Działania zbiorowe podjęte przez związek zawodowy
przeciw przedsiębiorcy prywatnemu celem zmuszenia go do
przyjęcia układu zbiorowego, który uniemożliwia rejestrację
statków tego przedsiębiorcy pod banderą innego państwa człon-
kowskiego — Możliwość zastosowania art. 43 WE lub rozpo-
rządzenia nr 4055/86 na podstawie tytułu XI traktatu WE oraz
wyroku w sprawie C-67/96 Albany — Możliwość powołania się
przez przedsiębiorstwo na art. 43 WE lub rozporządzenie
nr 4055/86 przeciwko innemu podmiotowi, w tym organizacji
związkowej odnośnie do jej działań zbiorowych

Sentencja

1) Wykładni art. 43 WE należy dokonywać w ten sposób, że zasad-
niczo z zakresu stosowania tego przepisu nie są wyłączone dzia-
łania zbiorowe podjęte przez związek zawodowy lub zrzeszenie
związków zawodowych przeciwko przedsiębiorcy celem skłonienia go
do zawarcia układu zbiorowego, którego treść ma na celu odwie-
dzenie tego przedsiębiorcy od skorzystania ze swobody prowadzenia
działalności gospodarczej.

2) Artykuł 43 WE może przyznawać prywatnemu przedsiębiorcy
prawa, na które ten może się powoływać przeciwko związkowi
zawodowemu lub zrzeszeniu związków zawodowych.

3) Wykładni art. 43 WE należy dokonywać w ten sposób, że dzia-
łania takie jak działania rozpatrywane w postępowaniu przed
sądem krajowym, które mają na celu skłonienie przedsiębiorstwa
prywatnego, którego siedziba znajduje się w określonym państwie
członkowskim, do zawarcia układu zbiorowego pracy ze związkiem
zawodowym posiadającym siedzibę w tym państwie i do stosowania
postanowień zawartych w tym układzie do pracowników spółki
zależnej tego przedsiębiorstwa z siedzibą w innym państwie człon-
kowskim, stanowią ograniczenia w rozumieniu tego przepisu.

Ograniczenia te mogą być zasadniczo uzasadnione ochroną
nadrzędnego względu interesu ogólnego, takiego jak ochrona
pracowników, pod warunkiem że zostanie wykazane, że są odpo-
wiednie dla zapewnienia realizacji słusznego celu i nie wykraczają
poza to, co jest konieczne do jego osiągnięcia.

(1) Dz.U. C 60 z 11.3.2006 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-465/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Swoboda świadczenia usług — Swoboda przedsiębiorczości —
Zawód pracownika ochrony — Usługi w zakresie prywatnej
ochrony — Przyrzeczenie lojalności Republice Włoskiej —
Zezwolenie prefekturalne — Miejsce prowadzenia działalności
— Minimalne zatrudnienie — Złożenie kaucji — Administra-

cyjna kontrola cen świadczonych usług)

(2008/C 51/18)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
E. Traversa i E. Montaguti, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (Przedstawiciele: I. M. Bruga-
glia, pełnomocnik, D. Del Gaizo, avocat)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 43 WE i 49 WE — Warunki wykonywania zawodu
pracownika prywatnej ochrony — Obowiązek przyrzeczenia
lojalności Republice Włoskiej — Obowiązek uzyskania zezwo-
lenia prefekturalnego
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