
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 czerwca 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Włoskiej 

(Sprawa C-561/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2001/23/WE — Przejęcie przedsiębiorstwa — 
Ochrona praw pracowniczych — Przepisy krajowe przewidu
jące niestosowanie postanowień ochronnych w przypadku 

przejęcia przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej) 

(2009/C 180/15) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
J. Enegren i L. Pignataro, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (Przedstawiciele: R. Adam, 
pełnomocnik i W. Ferrante, avvocato dello Stato) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. 
w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku 
przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw 
lub zakładów (Dz. U. L 82 s. 16) — Przepisy krajowe przewi
dujące możliwość niestosowania art. 3 i 4 dyrektywy w przy
padku przejęcia przedsiębiorstw znajdujących się „w trudnej 
sytuacji ekonomicznej” 

Sentencja 

1) Utrzymując w mocy przepisy art. 47 ust. 5 i 6 ustawy nr 428 z 
dnia 29 grudnia 1990 r. w odniesieniu do przypadków „trudnej 
sytuacji ekonomicznej” przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 akapit 
piąty lit. c) ustawy nr 675 z dnia 12 sierpnia 1977 r. w taki 
sposób, że prawa przyznane pracownikom w art. 3 ust. 1, 3 i 4 
oraz w art. 4 dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 
2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku 
przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów nie są gwarantowane w przypadkach przejęcia przedsię
biorstwa, którego trudną sytuację ekonomiczną stwierdzono, 
Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz. U. C 64 z 08.3.2008 r. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 czerwca 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Austrii 

(Sprawa C-564/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Artykuł 49 WE — Swoboda świadczenia usług — Rzecznicy 
patentowi — Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
zawodowej — Obowiązek wyznaczenia lokalnego przedstawi
ciela w państwie członkowskim miejsca świadczenia usługi) 

(2009/C 180/16) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

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

Strona pozwana: Republika Austrii (Przedstawiciele: E. Riedl i G. 
Kunnert, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 49 WE — Wymogi ustanowione przez prawo 
krajowe względem rzeczników patentowych, mających legalną 
siedzibę w innym państwie członkowskim, na potrzeby tymcza
sowego świadczenia usług w danym państwie członkowskim — 
Obowiązek wpisania się do rejestru krajowego, zawarcia w tym 
celu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności zawodowej, poddania się wszystkim 
krajowym przepisom dyscyplinarnym poza tymi, które dotyczą 
kwalifikacji zawodowych i działania wspólnie z lokalnym przed
stawicielem 

Sentencja 

1) Zobowiązując rzeczników patentowych, mających legalną siedzibę 
w innym państwie członkowskim, którzy pragną tymczasowo 
świadczyć usługi w Austrii do włączenia do postępowania lokal
nego przedstawiciela, mającego miejsce zamieszkania w Austrii, 
Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 49 WE. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Każda ze stron ponosi własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 79 z 29.3.2008.
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