
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Hessisches Landesarbeitsgericht – Niemcy) – Jürgen Webb-Sämann/ 

Christopher Seagon (syndyk masy upadłości Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

(Sprawa C-454/15) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 2008/94/WE — Artykuł 8 — Ochrona 
pracowników najemnych na wypadek niewypłacalności ich pracodawcy — Przepisy dotyczące 

zabezpieczenia społecznego — Zakres — Środki niezbędne do ochrony nabytych praw lub praw do nabycia 
uprawnień z tytułu uczestnictwa w dodatkowych programach emerytalnych — Obowiązek zapewnienia 

prawa do wyłączenia z masy upadłości niezapłaconych składek emerytalnych — Brak)

(2017/C 030/11)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Hessisches Landesarbeitsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Jürgen Webb-Sämann

Strona pozwana: Christopher Seagon (syndyk masy upadłości Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

Sentencja

Wykładni art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony 
pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy należy dokonywać w ten sposób, że nie wymaga on, by w razie niewypłacalności 
pracodawcy potrącenia z wynagrodzenia, przekształcone w składki emerytalne byłego pracownika, które pracodawca ten powinien był 
wpłacić na konto emerytalne tego pracownika, były wyłączone z masy upadłości. 

(1) Dz.U. C 389 z 23.11.2015.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 30 listopada 2016 r. – Komisja Europejska/Republika 
Francuska, Orange, Republika Federalna Niemiec

(Sprawa C-486/15 P) (1)

(Odwołanie — Pomoc państwa — Środki finansowe na rzecz France Télécom — Oferta pożyczki 
akcjonariusza — Oświadczenia publiczne przedstawicieli państwa francuskiego — Decyzja uznająca 

pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Pojęcie „pomocy” — Pojęcie „korzyści gospodarczej” — 
Kryterium rozważnego inwestora prywatnego — Obowiązek uzasadnienia spoczywający na Sądzie — 

Granice kontroli sądowej — Przeinaczenie spornej decyzji)

(2017/C 030/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito, B. Stromsky, D. Grespan i T. Maxian Rusche, 
pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues, D. Colas i J. Bousin, pełnomocnicy), Orange, 
dawniej France Télécom (przedstawiciele: S. Hautbourg i S. Cochard-Quesson, avocats), Republika Federalna Niemiec
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Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części oddalone, a w części odrzucone.

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 381 z 16.11.2015.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 grudnia 2016 r. – Toni Klement/Urząd Unii Europejskiej ds. 
Własności Intelektualnej (EUIPO), Bullerjan GmbH

(Sprawa C-642/15 P) (1)

[Odwołanie — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Znak towarowy Unii Europejskiej — 
Trójwymiarowy znak towarowy przedstawiający kształt pieca — Artykuł 51 ust. 1 lit. a) — Wniosek 

o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego — Rzeczywiste używanie znaku 
towarowego — Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku]

(2017/C 030/13)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Toni Klement (przedstawiciel: J. Weiser, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Schifko, pełnomocnik), 
Bullerjan GmbH.

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 24 września 2015r., Klement/OHIM – Bullerjan (Kształt pieca) (T-211/14, niepublikowany, 
EU:T:2015:688) zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

(1) Dz.U. C 68 z 22.2.2016.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 24 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Niemcy) – Bund Naturschutz in 

Bayern e.V., Harald Wilde/Freistaat Bayern

(Sprawa C-645/15) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Ocena skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne — Dyrektywa 2011/92/UE — Projekt 

poddany ocenie — Punkt 7 załącznika I — Umowa europejska o głównych drogach ruchu 
międzynarodowego (AGR) — Poszerzenie drogi o czterech pasach na odcinku krótszym niż 10 km]

(2017/C 030/14)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
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