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TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

UNIONIN TUOMIOISTUIN
Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 13.12.2018 – Valittajana Électricité de France (EDF)
sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Ranskan tasavalta
(Asia C-221/18 P) (1)
(Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Valtiontuet — Euroopan
komission ensimmäinen päätös — Sisämarkkinoille soveltumaton valtiontuki — Unionin yleisen
tuomioistuimen tekemä päätöksen kumoaminen — Unionin tuomioistuimen tekemä kumoamisen
vahvistaminen — Komission toinen päätös — Sisämarkkinoille soveltumaton valtiontuki —
Kumoamiskanteen hylkääminen — SEUT 266 artikla — Unionin yleisen tuomioistuimen ensimmäisen
tuomion oikeusvoiman loukkaaminen — Todistusaineiston ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla —
Unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon komissiolla olevaa huolellisen ja puolueettoman
tutkinnan velvoitetta — Perustelujen puuttuminen — Toimenpiteen luokitteleminen — Uusi tai olemassa
oleva tuki)
(2019/C 103/06)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset
Valittaja: Électricité de France (EDF) (edustaja: M. Debroux, avocat)
Muut osapuolet: Euroopan komissio (asiamiehet: É. Gippini Fournier, B. Stromsky ja D. Recchia) ja Ranskan tasavalta
Määräysosa
1) Valitus hylätään.
2) Électricité de France (EDF) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
(1)

EUVL C 182, 28.5.2018.

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichts Berlin (Saksa) on esittänyt 4.9.2018 – Solvay
Chemicals GmbH v. Saksan valtio
(Asia C-561/18)
(2019/C 103/07)
Oikeudenkäyntikieli: saksa
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Verwaltungsgerichts Berlin
Pääasian asianosaiset
Kantaja: Solvay Chemicals GmbH
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Vastaaja: Saksan valtio
Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on 6.2.2019 antamallaan määräyksellä määrännyt seuraavaa:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja
raportoinnista 21.6.2012 annetun komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 (1) 49 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja
sen liitteessä IV olevan 20 B kohdan säännökset ovat pätemättömiä siltä osin kuin niissä sisällytetään järjestelmällisesti
kalsinoidun soodan tuotantolaitoksen päästöihin hiilidioksidi, joka siirretään toiseen laitokseen saostetun kalsiumkarbonaatin tuotantoa varten, riippumatta siitä, päästetäänkö tämä hiilidioksidi ilmakehään vai ei.
(1)

EUVL 2012, L 181, s. 30.

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 30.10.2018 – EM v. TMD
Friction GmbH
(Asia C-674/18)
(2019/C 103/08)
Oikeudenkäyntikieli: saksa
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Bundesarbeitsgericht

Pääasian asianosaiset
Valittaja: EM
Vastapuoli: TMD Friction GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset
1) Sallitaanko työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan
luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12.3.2001 annetun neuvoston
direktiivin 2001/23/EY (1) 3 artiklan 4 kohdassa se, että kun yritys luovutetaan yrityksen luovuttajan omaisuutta
koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisen jälkeen, kansallisessa oikeudessa, jossa säädetään lähtökohtaisesti
direktiivin 2001/23/EY 3 artiklan 1 kohdan ja 3 kohdan soveltamisesta myös työntekijöiden oikeuksiin, jotka koskevat
yhtiön tai saman toimialan yhtiöiden yhteisen lisäeläkejärjestelmän mukaisia vanhuus-, työkyvyttömyys- tai perheetuuksia yrityksen luovutuksen yhteydessä, asetetaan sellainen rajoitus, että luovutuksensaaja ei vastaa tulevaisuuteen
kohdistuvista oikeuksista, jotka perustuvat työskentelykausiin ennen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamista?
2) Jos ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myöntävästi:
Ovatko direktiivin 2001/23/EY 3 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaiset tarvittavat toimenpiteet, joilla turvataan
työntekijöiden intressejä, kun kyseessä ovat heidän oikeutensa tai tulevaisuuteen kohdistuvat oikeutensa yhtiön tai
saman toimialan yhtiöiden yhteisen lisäeläkejärjestelmän mukaisiin vanhuusetuuksiin silloin, kun yritys luovutetaan sen
jälkeen, kun yrityksen luovuttajan omaisuutta koskeva maksukyvyttömyysmenettely on aloitettu, työntekijöiden suojasta
työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/
94/EY (2) 8 artiklan nojalla edellytettävän suojan tason mukaisia?
3) Jos toiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan kieltävästi:
Onko direktiivin 2001/23/EY 3 artiklan 4 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että tarvittavat toimenpiteet, joilla
turvataan työntekijöiden intressejä, kun kyseessä ovat heidän oikeutensa tai tulevaisuuteen kohdistuvat oikeutensa
yhtiön tai saman toimialan yhtiöiden yhteisen lisäeläkejärjestelmän mukaisiin vanhuusetuuksiin, toteutuvat, jos
kansallisessa lainsäädännössä säädetään, että

