
Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego — Tribunale di
Genowa — Wykładnia dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia
28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego
w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Euro-
pejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców
(UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych
(CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych
(ETUC) (Dz.U. L 175, str. 43) — Powstanie stosunku pracy na
czas nieokreślony w przypadku naruszenia przepisów dotyczą-
cych kolejnych umów — Możliwość uchylenia tych przepisów
w przypadku umów o pracę w sektorze administracji
publicznej

Sentencja

Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte w
dniu 18 marca 1999 r., stanowiące załącznik do dyrektywy Rady
99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia
ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Euro-
pejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE),
Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Euro-
pejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) należy interpre-
tować w ten sposób, że co do zasady nie sprzeciwia się ono uregulo-
waniu krajowemu, które w przypadku nadużycia przy wykorzystywaniu
kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy na czas określony przez
pracodawcę sektora publicznego wyklucza przekształcenie ich w umowy
o pracę lub stosunki pracy na czas nieokreślony, podczas gdy prze-
kształcenie to jest przewidziane w przypadku umów o pracę i
stosunków pracy zawartych przez pracodawcę sektora prywatnego,
jeżeli uregulowanie to zawiera inny skuteczny środek pozwalający na
unikanie nadużyć i w razie potrzeby karanie ich przy wykorzystywaniu
przez administrację publiczną kolejnych umów o pracę lub stosunków
pracy na czas określony.

(1) Dz.U. C 156 z 12.06.2004.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 września
2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo
— Portugalia) — Fazenda Pública przeciwko Organon

Portuguesa — Produtos Químicos e Farmacêuticos Lda

(Sprawa C-193/04) (1)

(Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału — Dyrektywa
69/335/EWG — Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną

odpowiedzialnością)

(2006/C 261/03)

Język postępowania: portugalski

Sąd krajowy

Supremo Tribunal Administrativo

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Fazenda Pública

Strona pozwana: Organon Portuguesa — Produtos Químicos e
Farmacêuticos Lda

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Supremo Tribunal Administrativo — Wykładnia
art. 4 ust. 3, art. 10 lit. c) i art. 12 ust. 1 lit. e) dyrektywy Rady
69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków
pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U. L 249, str. 25) w
brzmieniu dyrektywy Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca
1985 r. (Dz.U. L 156, str. 23) — Zgodność z jej przepisami
opłat wymaganych dla sporządzenia aktu notarialnego doku-
mentującego zbycie udziałów

Sentencja

Dyrektywę Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącą
podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmienioną dyrektywą
Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r., należy interpretować
w ten sposób, że nie sprzeciwia się ona przepisom krajowym, które
przewidują w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumen-
tującego zbycie udziałów niezwiązane z podwyższeniem kapitału
pobieranie opłat ustalanych w sposób zryczałtowany lub według
wartości zbywanych udziałów.

(1) Dz.U. C 156 z 12.6.2004.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 września
2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym, złożony przez Gerechtshof te Arnhem — Nider-
landy) — N przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst

Oost/kantoor Almelo

(Sprawa C-470/04) (1)

(Swobodny przepływ osób — Artykuł 18 WE — Swoboda
przedsiębiorczości — Artykuł 43 WE — Opodatkowanie
bezpośrednie — Opodatkowanie potencjalnych zysków kapi-
tałowych z istotnego udziału w kapitale zakładowym spółki
w przypadku przeniesienia miejsca zamieszkania dla celów

podatkowych do innego państwa członkowskiego)

(2006/C 261/04)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Gerechtshof te Arnhem
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