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2. Articolul 27 din Regulamentul nr. 1346/2000, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul nr. 788/2008, trebuie interpretat în
sensul că permite deschiderea unei proceduri secundare de
insolvență în statul membru în care se află un sediu al debitorului
atunci când procedura principală are un scop de protecție. Instanța
competentă să deschidă o procedură secundară are obligația să ia
în considerare obiectivele procedurii principale și să țină cont de
economia regulamentului pentru respectarea principiului cooperării
loiale.
3. Articolul 27 din Regulamentul nr. 1346/2000, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul nr. 788/2008, trebuie interpretat în
sensul că instanța sesizată cu o cerere de deschidere a unei
proceduri secundare de insolvență nu poate verifica insolvența debi
torului împotriva căruia a fost deschisă o procedură principală în
alt stat membru, chiar dacă această din urmă procedură are un
scop de protecție.
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lucrătorilor care au un partener de viață în raport cu lucrătorii
căsătoriți — Domeniul de aplicare al Directivei 2000/78/CE —
Noțiunea de remunerare
Dispozitivul
Articolul 3 alineatul (1) litera (c) și alineatul (3) din Directiva
2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a
unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce
privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie
interpretat în sensul că un ajutor plătit funcționarilor în caz de
boală precum cel acordat funcționarilor Bundesrepublik Deutschland
în temeiul Legii privind funcționarii federali (Bundesbeamtengesetz)
intră în domeniul de aplicare al directivei menționate dacă finanțarea
acestuia revine statului în calitate de angajator public, aspect a cărui
verificare revine instanței naționale.

(1) JO C 269, 10.9.2011.
(1) JO C 152, 21.5.2011.

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 decembrie
2012 (cerere de decizie preliminară formulată de
Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik
Deutschland/Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik
Deutschland/Robert Klinke (C-125/11) și Jörg-Detlef
Müller/Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)
(Cauzele conexate C-124/11, C-125/11 și C-143/11) (1)
(Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în
muncă și ocuparea forței de muncă — Reglementare
națională — Ajutor plătit funcționarilor în caz de boală —
Directiva 2000/78/CE — Articolul 3 — Domeniu de aplicare
— Noțiunea „remunerație”)
(2013/C 26/08)

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 noiembrie 2012
(cerere de decizie preliminară formulată de SchienenControl Kommission — Austria) — Westbahn
Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG
(Cauza C-136/11) (1)
(Transport — Transport feroviar — Obligația gestionarului
de infrastructură feroviară de a furniza întreprinderilor fero
viare, în timp real, toate informațiile referitoare la circulația
trenurilor și mai ales cele referitoare la eventualele întârzieri
ale trenurilor, care permit asigurarea legăturilor feroviare)
(2013/C 26/09)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere

Limba de procedură: germana

Schienen-Control Kommission

Instanța de trimitere
Părțile din acțiunea principală

Bundesverwaltungsgericht

Reclamantă: Westbahn Management GmbH
Părțile din procedura principală
Reclamanți: Bundesrepublik Deutschland
C-125/11), Jörg-Detlef Müller (C-143/11)

(C-124/11

și

Pârâtă: ÖBB Infrastruktur AG
Obiectul

Pârâți: Karen Dittrich (C-124/11), Robert Klinke (C-125/11),
Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)
Obiectul
Cerere de decizie preliminară — Bundesverwaltungsgericht —
Interpretarea Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27
noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea
egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă
și ocuparea forței de muncă (JO L 303, p. 16, Ediție specială
05/vol. 6, p. 7) — Reglementare națională care prevede un
ajutor plătit funcționarilor în caz de boală care exclude
partenerii înregistrați dintre membrii familiei susceptibili să
beneficieze de ajutorul în cauză — Egalitate de tratament a

Cerere de decizie preliminară — Schienen-Control Kommission
— Interpretarea art. 8 alin. (2) și a părții II din anexa II la
Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European
și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și
obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, p. 14),
precum și a art. 5 și a anexei II la Directiva 2001/14/CE Parla
mentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001
privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară,
tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în
materie de siguranță (JO L 75, p. 29, Ediție specială, 07/vol.
8, p. 66) — Obligația administratorului de infrastructură
feroviară de a furniza întreprinderilor feroviare, în timp real,
toate informațiile privind circulația trenurilor și, în special, even
tualele întârzieri ale legăturilor feroviare
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Dispozitivul
1. Dispozițiile articolului 8 alineatul (2) coroborate cu cele ale părții
a II-a din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al
Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie
2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul
feroviar trebuie interpretate în sensul că informațiile cu privire la
principalele legături feroviare trebuie să cuprindă, pe lângă orele de
plecare programate, și întârzierile sau anulările cu privire la aceste
legături, oricare ar fi întreprinderea feroviară care le asigură.
2. Dispozițiile articolului 8 alineatul (2) coroborate cu cele ale părții
a II-a din anexa II la Regulamentul nr. 1371/2007, precum și
dispozițiile articolului 5 coroborate cu cele ale anexei II la
Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de infras
tructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și
certificarea în materie de siguranță, astfel cum a fost modificată
prin Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 29 aprilie 2004, trebuie interpretate în sensul
că gestionarul de infrastructură are obligația de a furniza în
mod nediscriminatoriu întreprinderilor feroviare datele în timp
real cu privire la trenurile exploatate de alte întreprinderi
feroviare atunci când aceste trenuri reprezintă principalele legături
în sensul părții a II-a din anexa II la Regulamentul nr.
1371/2007.
(1) JO C 173, 11.6.2011.
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Articolul 35 din Convenția pentru unificarea anumitor norme
referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la
Montréal), aprobată prin Decizia din 5 aprilie 2001 a
Consiliului (JO L 194, p. 38, Ediție specială 07/vol. 8, p. 113)
— Legea aplicabilă
Dispozitivul
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune
în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea
refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor
și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 trebuie interpretat
în sensul că termenul în care trebuie introduse acțiunile având ca obiect
plata compensației prevăzute la articolele 5 și 7 din acest regulament
este stabilit în conformitate cu normele fiecărui stat membru în materia
prescripției acțiunilor.

(1) JO C 179, 18.6.2011.

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 decembrie
2012 (cerere de decizie preliminară formulată de
Arbeitsgericht München — Germania) — Johann Odar/
Baxter Deutschland GmbH
(Cauza C-152/11) (1)

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 noiembrie 2012
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată
de Audiencia Provincial de Barcelona — Spania) — Joan
Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Cauza C-139/11) (1)

(Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în
muncă și ocuparea forței de muncă — Directiva 2000/78/CE
— Interzicerea oricărei discriminări pe motive de vârstă și de
handicap — Compensație de concediere — Plan social care
prevede reducerea cuantumului compensației de concediere
plătite lucrătorilor care suferă de un handicap)

(Transporturi aeriene — Compensarea și asistența acordată
pasagerilor — Refuzul la îmbarcare, anularea sau întârzierea
prelungită a unui zbor — Termen de introducere a acțiunii)

(2013/C 26/11)
Limba de procedură: germana

(2013/C 26/10)

Instanța de trimitere

Limba de procedură: spaniola

Arbeitsgericht München

Instanța de trimitere
Audiencia Provincial de Barcelona
Părțile din acțiunea principală
Reclamant: Joan Cuadrench Moré
Pârât: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Audiencia
Provincial de Barcelona — Interpretarea articolelor 5 și 6 din
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și
al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme
comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor
în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întâr
zierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 295/91 (JO L 46, p. 1, Ediție specială 07/vol. 12, p.
218) — Lipsa unui termen de introducere a acțiunilor —

Părțile din procedura principală
Reclamant: Johann Odar
Pârâtă: Baxter Deutschland GmbH
Obiectul
Cerere de decizie preliminară — Arbeitsgericht München —
Interpretarea articolului 1, a articolului 6 alineatul (1) al
doilea paragraf litera (a) și a articolului 16 din Directiva
2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a
unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce
privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L
303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7) — Reglementare
națională care permite excluderea de la dreptul la prestațiile
prevăzute în planul social al întreprinderii pe lucrătorii care se
încadrează în grupe de vârstă apropiate de dobândirea dreptului
la pensie pentru limită de vârstă — Interzicerea oricărei discri
minări pe motiv de vârstă și handicap

