
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Hiszpania) w dniu 16 lipca 2008 r. — Ovidio Rodríguez
Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso
Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta
María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko
Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario

de las Heras Dávili i Fondo de Garantía Salarial

(Sprawa C-323/08)

(2008/C 236/19)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro
Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino
Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo y Bartolomé
Valera Huete

Strona pozwana: Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras
Dávili, Sagrario de las Heras Dávila i Fondo de Garantía Salarial

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 51 hiszpańskiego Estatuto de los Trabajadores
uchybia zobowiązaniom nałożonym dyrektywą Rady
nr 98/59/WE (1) z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
zwolnień grupowych poprzez ograniczenie pojęcia „zwol-
nienia grupowe” do zwolnień z przyczyn ekonomicznych,
technologicznych, organizacyjnych lub związanych z
procesem produkcji, a nie obejmując tym pojęciem zwolnień
ze wszystkich przyczyn niezwiązanych z pracownikiem?

2) Czy z dyrektywą Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r.
jest również niegodny przepis zawarty w art. 49 ust. 1 lit. g)
Estatuto de los Trabajadores, który przewiduje dla pracow-
ników, którzy tracą pracę z powodu śmierci, przejścia na
emeryturę lub niezdolności do pracy pracodawcy odprawę
ograniczoną do jednomiesięcznej pensji, wyłączając ich z
zakresu art. 51 tego aktu prawnego i naruszając przepisy
art. 1, 2, 3, 4 i 6 przywołanej dyrektywy?

3) Czy hiszpańskie przepisy dotyczące zwolnień grupowych, a
konkretnie art. 49 ust. 1 lit. g) i art. 51 Estatuto de los
Trabajadores naruszają art. 30 Karty praw podstawowych

Unii Europejskiej oraz Wspólnotową kartę podstawowych
praw socjalnych pracowników, przyjętą na posiedzeniu Rady
Europejskiej w Strasburgu w dniu 9 grudnia 1989 r.?

(1) Dz.U. L 225, s. 16.

Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

(Sprawa C-328/08)

(2008/C 236/20)

Język postępowania: fiński

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
U. Wölker i I. Koskinen, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Finlandii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych koniecznych w celu
dostosowania się do dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobie-
gania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku natu-
ralnemu (1) oraz nie przekazując ich do wiadomości Komisji
Republika Finlandii uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 30 kwietnia
2007 r.

(1) Dz.U. 2004 L 143, s. 56.
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