
2) Wykładni art. 27 rozporządzenia nr 1346/2000, zmienionego 
rozporządzeniem nr 788/2008, należy dokonywać w ten sposób, 
że pozwala on na wszczęcie wtórnego postępowania upadłościo
wego w państwie członkowskim, w którym znajduje się oddział 
dłużnika, gdy postępowanie główne realizuje cel ochronny. Sąd 
właściwy do wszczęcia postępowania wtórnego jest zobowiązany 
wziąć pod uwagę cele postępowania głównego i uwzględniać syste
matykę rozporządzenia z poszanowaniem zasady lojalnej współ
pracy. 

3) Wykładni art. 27 rozporządzenia nr 1346/2000, zmienionego 
rozporządzeniem nr 788/2008, należy dokonywać w ten sposób, 
że sąd rozpoznający wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania 
upadłościowego nie może badać niewypłacalności dłużnika, wobec 
którego w innym państwie członkowskim wszczęto postępowanie 
główne, nawet jeśli to ostatnie postępowanie realizuje cel ochronny. 

( 1 ) Dz.U. C 152 z 21.5.2011. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 grudnia 2012 r. 
(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
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(Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy — 
Uregulowanie krajowe — Pomoc przyznawana urzędnikom 
w przypadku choroby — Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 
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Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Bundesverwaltungsgericht 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Bundesrepublik Deutschland (C-124/11 i 
C-125/11), Jörg-Detlef Müller (C-143/11) 

Strona pozwana: Karen Dittrich (C-124/11), Robert Klinke 
(C-125/11), Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) 

Przedmiot 

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesverwaltungsgericht — Wykładnia dyrektywy Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne 
warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i 
pracy (Dz.U. L 303, s. 16) — Przepisy krajowe przewidujące 
pomoc na rzecz urzędników w przypadku choroby wyłączające 
zarejestrowanych partnerów z członków rodziny, którzy mogą 
być objęci tą pomocą — Równość traktowania pracowników 
posiadających partnera życiowego w stosunku do pracowników 
pozostających w związku małżeńskim — Zakres stosowania 
dyrektywy 2000/78/WE — Pojęcie wynagrodzenia 

Sentencja 

Artykuł 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 
dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy interpre
tować w ten sposób, że pomoc przyznawana urzędnikom w przypadku 
choroby, taka jak ta przysługująca urzędnikom Bundesrepublik 
Deutschland na podstawie ustawy o urzędnikach federalnych (Bundes
beamtengesetz), należy do zakresu stosowania wspomnianej dyrektywy, 
jeżeli finansowanie tej pomocy ciąży na państwie jako pracodawcy 
publicznym, która to okoliczność winna zostać zweryfikowana przez 
sąd krajowy. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.9.2011. 
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(Transport — Transport kolejowy — Spoczywający na 
zarządcy infrastruktury kolejowej obowiązek przekazania 
przedsiębiorstwom kolejowym wszystkich informacji w 
czasie rzeczywistym dotyczących ruchu pociągów, a w szcze
gólności tych dotyczących ewentualnych opóźnień pociągów 

przesiadkowych) 
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Sąd odsyłający 

Schienen-Control Kommission 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Westbahn Management GmbH 

Strona pozwana: ÖBB Infrastruktur AG 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Schienen-Control Kommission — Wykładnia art. 8 ust. 2 
oraz części II załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 
1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasa 
żerów w ruchu kolejowym (Dz.U. L 315, s. 14), oraz art. 5 i 
załącznika II do dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji 
zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania 
opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (Dz.U. L 75, 
s. 29) — Spoczywający na zarządcy infrastruktury kolejowej 
obowiązek przekazania przedsiębiorstwom kolejowym wszyst
kich informacji w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu 
pociągów, a w szczególności tych dotyczących ewentualnych 
opóźnień pociągów przesiadkowych
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