
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 października 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England 
& Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — 

United States of America przeciwko Christine Nolan 

(Sprawa C-583/10) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 98/59/WE — 
Ochrona pracowników — Zwolnienia grupowe — Zakres 
stosowania — Zamknięcie amerykańskiej bazy wojskowej — 
Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsul
tacji — Chwila powstania obowiązku konsultacji — Brak 

właściwości Trybunału) 

(2012/C 379/07) 

Język postępowania: angielski 

Sąd odsyłający 

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: United States of America 

Strona pozwana: Christine Nolan 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — 
Wykładnia art. 2 i 5 dyrektywy Rady 98/59/WE z dnia 20 
lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw człon
kowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (Dz.U. 
L 225, s. 16) — Obowiązek pracodawcy poinformowania 
przedstawicieli pracowników i konsultacji z nimi — Określenie 
chwili powstania tego obowiązku 

Sentencja 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy do udzie
lania odpowiedzi na pytanie postawione przez Court of Appeal 
(England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) postano
wieniem z dnia 6 grudnia 2010 r. 

( 1 ) Dz.U. C 89 z 19.3.2011. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 października 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Upravno sodišče 
Republike Slovenije — Słowenia) — Pelati d.o.o. 

przeciwko Republika Slovenija 

(Sprawa C-603/10) ( 1 ) 

(Zbliżanie ustawodawstw — Dyrektywa 90/434/EWG — 
Wspólny system opodatkowania mający zastosowanie w przy
padku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany 
udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich 
— Artykuł 11 ust. 1 lit. a) — Przepisy krajowe uzależniające 
przyznanie korzyści podatkowych od uzyskania zezwolenia — 
Wniosek o wydanie zezwolenia, który należy złożyć przynaj

mniej 30 dni przed wykonaniem zamierzonej transakcji) 

(2012/C 379/08) 

Język postępowania: słoweński 

Sąd odsyłający 

Upravno sodišče Republike Slovenije 

Strony postępowania przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Pelati d.o.o. 

Strona pozwana: Republika Slovenija 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Upravno sodišče Republike Slovenije — Wykładnia dyrektywy 
Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspól
nego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przy
padku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany 
udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich 
(Dz.U. L 225, s. 1) — Artykuł 11 ust. 1 lit. a) — Korzyści 
podatkowe związane z podziałem — Ustawodawstwo krajowe 
określające termin na złożenie wniosków w celu 
przyznania owych korzyści — Odmowa przyznania korzyści 
podatkowych z powodu przekroczenia terminu — Zgodność 
odmowy z omawianą dyrektywą 

Sentencja 

Artykuł 11 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 
lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego 
zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i 
wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich, 
należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie 
przepisom krajowym takim jak będące przedmiotem postępowania 
przed sądem krajowym, które uzależniają przyznanie przywilejów 
podatkowych mających zastosowanie do operacji podziału zgodnie z 
przepisami owej dyrektywy od warunku, że wniosek dotyczący tej czyn
ności zostanie złożony w określonym terminie. Jednakże do sądu krajo
wego należy zbadanie, czy sposoby stosowania tego terminu, a w
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