
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Susana Natividad Martínez Álvarez 

Strona pozwana: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del 
Principado de Asturias 

Pytania prejudycjalne 

Czy art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88/WE ( 1 ) Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektó
rych aspektów organizacji czasu pracy w związku z art. 31 ust. 
2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej powinien być 
interpretowany w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie prze
pisowi krajowemu (takiemu jak art. 502 ust. 4 ustawy orga
nicznej o władzy sądowniczej 6/1985 z dnia 1 lipca 1985 r.), 
który stanowi, iż w przypadku zaistnienia czasowej niezdol
ności do pracy w trakcie rozpoczętego już urlopu wypoczyn
kowego, korzystanie z urlopu wypoczynkowego można uznać 
za przerwane jedynie w sytuacji, kiedy niezdolność do pracy 
wiąże się z hospitalizacją, a wyklucza pozostałe przypadki 
czasowej niezdolności do pracy, w odniesieniu do których nie 
przysługuje prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego 
w późniejszym terminie? 

( 1 ) Dz.U. L 299, s. 9. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Oberster Gerichtshof (Niemcy) w dniu 2 
maja 2011 r. — Georg Köck przeciwko Schutzverband 

gegen unlauteren Wettbewerb 

(Sprawa C-206/11) 

(2011/C 226/20) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Oberster Gerichtshof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Georg Köck 

Strona pozwana: Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb 

Pytania prejudycjalne 

Czy art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 5 dyrektywy 2005/29/WE ( 1 ) 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. doty
czącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym 
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 
97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady („dyrektywa o nieuczciwych praktykach 
handlowych”) lub inne przepisy tej dyrektywy stoją na prze
szkodzie obowiązywaniu uregulowania krajowego, zgodnie z 
którym zapowiedź wyprzedaży bez zgody właściwego organu 
administracji jest niedopuszczalna i w związku z tym powinna 

być zakazana w postępowaniu sądowym bez konieczności 
badania przez sąd w tym postępowaniu wprowadzającego w 
błąd, agresywnego lub w inny sposób nieuczciwego charakteru 
tej praktyki handlowej? 

( 1 ) Dz.U. L 149, s. 22. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 9 
maja 2011 r. — Jyske Bank Gibraltar Limited przeciwko 

Administración del Estado 

(Sprawa C-212/11) 

(2011/C 226/21) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Supremo (Hiszpania). 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Jyske Bank Gibraltar Limited 

Strona pozwana: Administración del Estado 

Pytanie prejudycjalne 

Czy na podstawie art. 22 ust. 2 dyrektywy 2005/60/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w 
celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ( 1 ) państwo 
członkowskie może wymagać, by informacje, jakich powinny 
udzielać instytucje kredytowe, które działają na jego obszarze, 
nie posiadając stałego zakładu, były przekazywane bezwzględnie 
i bezpośrednio jego własnym organom odpowiedzialnym za 
zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, czy też przeciwnie, 
żądanie udzielenia informacji powinno być skierowane do 
jednostki analityki finansowej tego państwa członkowskiego, 
na którego obszarze mieści się wezwana instytucja kredytowa? 

( 1 ) Dz.U. L 309, s. 15 

Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2011 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-216/11) 

(2011/C 226/22) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: W. Mölls i 
O. Beynet, pełnomocnicy)

PL 30.7.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 226/11


