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Sąd krajowy 

Verwaltungsgericht Berlin 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Deutsche Umwelthilfe e.V. 

Strona pozwana: Bundesrepublik Deutschland 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 2 pkt 2 zdanie drugie dyrektywy 2003/4/WE ( 1 ) 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 
r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG 
należy interpretować w ten sposób, że organy lub instytucje 
pełnią funkcje o charakterze ustawodawczym także 
wówczas, gdy czynności prawodawcze organów wykonaw
czych podejmowane są na podstawie upoważnienia zawar
tego w ustawie wydanej przez parlament? 

2) Jeśli na pytanie pierwsze należy udzielić odpowiedzi twier
dzącej: Czy takie organy lub instytucje nie są objęte poję
ciem „organ władzy publicznej” trwale, czy jedynie w odnie
sieniu do okresu do momentu zakończenia procedury 
prawodawczej? 

( 1 ) Dz.U. L 41, s. 26. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
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Rechtbank van koophandel te Antwerpen 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Pelckmans Turnhout NV 

Strona pozwana: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van 
Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel 
Lifestyle NV 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy otwarcie przez przedsiębiorcę sklepu przez siedem dni 
w tygodniu i reklama tychże godzin otwarcia stanowi dzia 
łanie przedsiębiorcy, jego zaniechanie, sposób postępowania, 
oświadczenie lub komunikat handlowy, w tym reklamę i 
marketing, bezpośrednio związane z promocją, sprzedażą 
lub dostawą produktu do konsumentów, a w związku z 
tym praktykę handlową w rozumieniu dyrektywy 
2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych 
stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów 
na rynku wewnętrznym ( 1 )? 

2) Czy dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa 
wobec konsumentów na rynku wewnętrznym […] lub 
inny przepis prawa Unii Europejskiej, taki jak art. 34, art. 
35, art. 49 bądź art. 56 TFUE stoją na przeszkodzie uregu
lowaniu krajowemu, takiemu jak art. 8-14 Wet van 10 
november 2006 betreffende de openingsuren in handel, 
ambacht en dienstverlening [ustawy z dnia 10 listopada 
2006 o godzinach otwarcia obowiązujących w sektorze 
handlowym, rzemieślniczym i usługowym], które — z 
zastrzeżeniem pojedynczych wyjątków wskazanych w tej 
ustawie — zobowiązują przedsiębiorców do wyboru dla 
sklepu jednego dnia odpoczynku w tygodniu, w świetle 
okoliczności, że w ten sposób przedsiębiorcy zakazuje się 
tak po prostu otwarcia swojego sklepu przez siedem dni w 
tygodniu i to bez względu na skutki, jakie zakaz ten ma, 
bądź może mieć dla przeciętnego konsumenta i bez 
względu na to, czy działanie to, w konkretnych okoliczno 
ściach, należy uznać za naruszenie zawodowego obowiązku 
staranności, bądź nieuczciwą praktykę handlową, jak 
również bez względu na okoliczność, że przewidziane 
przez prawo pracy okresy odpoczynku są gwarantowane 
pracownikom, nienależenie od tej ustawy, przez inne prze
pisy prawne? 

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