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Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 września 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunale di Genova –Włochy) — Cristiano
Marrosu, Gianluca Sardino przeciwko Azienda Ospedaliera
Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie

Convenzionate

(Sprawa C-53/04) (1)

(Dyrektywa 1999/70/WE — Klauzule 1 lit. b) i 5 Porozu-
mienia ramowego w sprawie pracy na czas określony —
Powstanie stosunku pracy na czas nieokreślony w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących kolejnych umów na czas
określony — Możliwość odstępstwa w przypadku umów o

pracę w sektorze administracji publicznej)

(2006/C 281/01)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale di Genova

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Cristiano Marrosu, Gianluca Sardino.

Strona pozwana: Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di
Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Tribunale di Genova — 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 na czas określony — Możliwość odstęp-
stwa 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 wynikającego z wyko-
rzystywania kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy na czas
określony przez pracodawcę sektora publicznego wyklucza przekształ-
cenie ich w umowy o pracę lub stosunki pracy na czas nieokreślony,
podczas gdy przekształcenie to jest przewidziane w przypadku umów o
pracę i stosunków pracy zawartych przez pracodawcę sektora prywat-
nego, jeżeli uregulowanie to zawiera inny skuteczny środek pozwa-
lający na unikanie i w razie potrzeby karanie nadużyć przy wykorzys-
tywaniu przez administrację publiczną kolejnych umów o pracę lub
stosunków pracy na czas określony.

(1) Dz.U. C 85 z 03.04.2004.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 września 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Oberlandesgericht Oldenburg — Niemcy)
— Industrias Nucleares do Brasil SA, Siemens AG prze-
ciwko UBS AG (C-123/04), Texas Utilities Electric Corpo-

ration (C-124/04)

(Sprawy połączone C-123/04 i C-124/04) (1)

(Traktat EWEA — Zaopatrzenie — Reżim prawny własności
— Wzbogacanie uranu na terytorium Wspólnoty przez

podmiot pochodzący z państwa trzeciego)

(2006/C 281/02)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberlandesgericht Oldenburg
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