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(Ogłoszenia) 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 stycznia 2014 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej 

(Sprawa C-292/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wykonanie wyroku Trybunału stwierdzającego 
uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Okre
sowa kara pieniężna — Żądanie zapłaty — Uchylenie prze
pisów krajowych będące przyczyną uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego — Dokonywana przez Komisję ocena 
środków podjętych przez państwo członkowskie w celu wyko
nania wyroku Trybunału — Granice — Podział kompetencji 

między Trybunał a Sąd) 

(2014/C 85/02) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. 
Hetsch, P. Costa de Oliveira i M. Heller, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Republika Portugalska (przedstawi
ciele: L. Inez Fernandes i J. Arsénio de Oliveira, pełnomocnicy) 

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Czeska (przed
stawiciele: M. Smolek i D. Hadroušek, pełnomocnicy), Republika 
Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i J. Möller, pełno
mocnicy), Republika Grecka (przedstawiciele: A. Samoni-Bantou 
i I. Pouli, pełnomocnicy), Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: 
N. Díaz Abad, pełnomocnik), Republika Francuska (przedstawi
ciele: G. de Bergues, A. Adam i J. Rossi oraz N. Rouam, pełno
mocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: C. Wissels i 
M. Noort, pełnomocnicy), Rzeczpospolita Polska (przedstawi
ciele: M. Szpunar i B. Majczyna, pełnomocnicy), Królestwo 
Szwecji (przedstawiciel: A. Falk, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) z dnia 29 marca 
2011 r. w sprawie T-33/09 Portugalia przeciwko Komisji, w 
którym Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji C(2008) 
7419 wersja ostateczna z dnia 25 listopada 2008 r. — Żądanie 
zapłaty okresowej kary pieniężnej należnej na mocy wyroku 
Trybunału z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie C-70/06 
Komisja przeciwko Portugalii, Zb.Orz. s. I-1. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Komisja Europejska pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty 
poniesione przez Republikę Portugalską w niniejszym postępowa
niu. 

3) Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Republika 
Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Królestwo 
Niderlandów, Rzeczpospolita Polska i Królestwo Szwecji ponoszą 
swoje własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 252 z 27.8.2011. 

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 16 stycznia 
2014 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu 

Hiszpanii 

(Sprawa C-67/12) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2002/91/WE — Charakterystyka energetyczna 

budynków — Artykuły 3, 7 i 8 — Niepełna transpozycja) 

(2014/C 85/03) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. 
Herrmann i I. Galindo Martin, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: A. Rubio 
González i S. Centeno Huerta, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia lub zgłoszenia w wyznaczonym terminie wszelkich 
środków niezbędnych do zastosowania się do art. 3, 7 i 8 
dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
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dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energe
tycznej budynków (Dz.U. 2003, L 1, s. 65) w związku z art. 
29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 
dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków (Dz.U. L 153, s. 13) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w przewidzianym terminie wszystkich przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
zastosowania się do art. 3, 7 i 8 dyrektywy 2002/91/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków, Królestwo Hiszpanii uchy
biło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy tych przepisów. 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 118 z 21.4.2012. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 stycznia 2014 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour de cassation — Francja) — 
Association de médiation sociale przeciwko Union locale 

des syndicats CGT i in. 

(Sprawa C-176/12) ( 1 ) 

(Polityka społeczna — Dyrektywa 2002/14/WE — Karta 
praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 27 — 
Uzależnienie utworzenia organu przedstawicielskiego pracow
ników od pewnego progu liczbowego zatrudnianych pracow
ników — Obliczanie progu liczbowego — Uregulowanie 

krajowe niegodne z prawem Unii — Rola sądu krajowego) 

(2014/C 85/04) 

Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Cour de cassation 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona wnosząca skargę kasacyjną: Association de médiation 
sociale 

Druga strona postępowania: Union locale des syndicats CGT, 
Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches-du- 
Rhône i Confédération générale du travail (CGT) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Cour de cassation (Francja) — Wykładnia przepisów dyrektywy 
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i 

przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie 
Europejskiej — Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji w przedmiocie reprezentacji pracowników 
(Dz.U. L 80, s. 29) — Wykładnia art. 27, 51, 52 i 53 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej — Wykładnia art. 6 ust. 
1 i 3 TUE — Możliwość powołania się na wymienione powyżej 
przepisy w sporze między jednostkami celem weryfikacji zgod
ności krajowych przepisów dokonujących transpozycji dyrek
tywy — Dopuszczalność krajowego przepisu ustawowego, 
który wyłącza przy obliczaniu stanu liczebnego personelu 
przedsiębiorstwa, w szczególności do celów określenia progu 
liczbowego warunkującego dopuszczalność utworzenia organu 
przedstawicielskiego pracowników, pracowników zatrudnionych 
na podstawie pewnych kategorii umów o pracę 

Sentencja 

Artykuł 27 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, sam bądź w 
związku z przepisami dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami 
we Wspólnocie Europejskiej, należy interpretować w ten sposób, że gdy 
krajowy środek dokonujący transpozycji tej dyrektywy, taki jak art. L. 
1111 3 francuskiego code du travail, okazuje się niezgodny z prawem 
Unii, to nie może być on powoływany w sporze pomiędzy jednostkami 
w celu spowodowania odstąpienia od stosowania tego przepisu prawa 
krajowego niezgodnego z prawem Unii. 

( 1 ) Dz.U. C 184 z 23.6.2012. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 stycznia 
2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de 
Oviedo — Hiszpania) — Constructora Principado S.A. 

przeciwko Josému Ignaciowi Menéndezowi Álvarezowi 

(Sprawa C-226/12) ( 1 ) 

(Dyrektywa 93/13/EWG — Umowy konsumenckie — Umowa 
sprzedaży nieruchomości — Nieuczciwe warunki umowne — 

Kryteria oceny) 

(2014/C 85/05) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd odsyłający 

Audiencia Provincial de Oviedo 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Constructora Principado S.A. 

Strona pozwana: José Ignacio Menéndez Álvarez
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