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Părțile din procedura principală
Apelantă: ISS Facility Services NV
Intimate: Sonia Govaerts, Euroclean NV

Întrebarea preliminară
Dispozițiile articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/23/CE (1) a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea
legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau
părți de întreprinderi sau unități trebuie interpretate în sensul că, în cazul unui transfer simultan al mai multor părți de
întreprindere în sensul articolului 1 alineatul (1) din directivă, cesionate mai multor cesionari, drepturile și obligațiile care
decurg din contractul de muncă, existent la momentul transferului, al unui lucrător care era angajat în fiecare din părțile
transferate, sunt transferate la fiecare dintre cesionari, chiar dacă proporțional cu volumul de lucru al lucrătorului respectiv
în cadrul părții de întreprindere achiziționate de fiecare cesionar,
sau în sensul că drepturile și obligațiile menționate anterior sunt transferate în totalitate cesionarului părții de întreprindere
în care lucrătorul respectiv era angajat în principal,
sau în sensul că, în cazul în care dispozițiile directivei nu pot fi interpretate în niciuna din modalitățile de mai sus, nu există
un transfer, către niciun cesionar, al drepturilor și obligațiilor rezultate din contractul de muncă al lucrătorului respectiv,
ceea ce este cazul și atunci când nu este posibil să se stabilească volumul de muncă al lucrătorului în fiecare dintre părțile de
întreprindere transferate?
(1)

JO 2001, L 82, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 20.
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Părțile din procedura principală
Apelantă: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice
Intimată: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Întrebarea preliminară
Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3950/92 (1) trebuie interpretat – inclusiv în lumina aspectelor deja
motivate de Curte în Hotărârea din 5 mai 2011, Kurt und Thomas Etling și alții, C-230/09 și C-231/09, cu privire la
articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 (2) – în sensul că realocarea părții neutilizate din cantitățile
naționale de referință atribuite livrărilor poate fi efectuată conform unor criterii obiective de prioritate stabilite de statele
membre, sau trebuie interpretat în sensul că această etapă de egalizare trebuie să fie guvernată de un criteriu exclusiv de
proporționalitate?
(1)
(2)

Regulamentul (CEE) nr. 3950/92 al Consiliului din 28 decembrie 1992 de stabilire a unei prelevări suplimentare în sectorul laptelui și
produselor lactate (JO L 405, p. 1).
Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al
produselor lactate (JO L 270, p. 123, Ediție specială, 03/vol. 50, p. 22).

