
2) Żądanie Schneider Electric SA dotyczące zasądzenia kosztów postę
powania zostaje oddalone. 

( 1 ) Dz.U. C 22 z 26.1.2008. 

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 9 lipca 
2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożone przez Corte d'appello di Roma 
— Włochy) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi 
(C-287/09) przeciwko Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS) 

(Sprawy połączone C-286/09 i C-287/09) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania 
przed Trybunałem — Urzędnicy — Emerytura — Kumulacja 
okresów ubezpieczeniowych — Artykuł 11 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego — Uwzględnienie okresów aktyw
ności zawodowej w ramach Wspólnot Europejskich — 

Artykuł 10 WE) 

(2010/C 288/21) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Corte d'appello di Roma. 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi 
(C-287/09) 

Strona pozwana: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Corte d'appello di Roma — Wykładnia rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracow
ników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we 
Wspólnocie — Wykładnia art. 17, 39 i 42 WE — Świadczenia 
w razie starości — Sumowanie okresów ubezpieczeniowych — 
Nieuwzględnienie okresu przynależności do wspólnego systemu 
ubezpieczenia chorobowego Wspólnot Europejskich 

Sentencja 

Wykładni art. 10 WE w związku z Regulaminem pracowniczym 
urzędników Wspólnot Europejskich należy dokonywać w ten sposób, 

że sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, które nie zezwala na 
uwzględnienie lat pracy przepracownaych przez obywatela Unii w 
służbie instytucji Unii, takiej jak Komisja Wspólnot Europejskich lub 
organu Unii, takiego jak Komitet Społeczno-Ekonomiczny dla celów 
nabycia prawa do emerytury w ramach systemu krajowego, niezależnie 
od tego czy chodzi o wcześniejszą czy zwykłą emeryturę zainteresowa
nego. 

( 1 ) Dz.U. C 233 z 26.9.2009. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 16 czerwca 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság 
Gazdasági Kollégiuma — Republika Węgierska) — RANI 
Slovakia s.r.o. przeciwko Hankook Tire Magyarország Kft. 

(Sprawa C-298/09) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania 
— Przystąpienie do Unii Europejskiej — Swoboda świad
czenia usług — Dyrektywa 96/71/WE — Oddelegowanie 
pracowników w ramach świadczenia usług — Przedsiębior
stwo pracy tymczasowej — Wymóg posiadania siedziby na 
terytorium państwa członkowskiego, w którym usługa jest 

świadczona) 

(2010/C 288/22) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd krajowy 

Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: RANI Slovakia s.r.o. 

Strona pozwana: Hankook Tire Magyarország Kft. 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Fővárosi Bíróság — Wykładnia art. 3 lit. c) WE, art. 49, 52 i 
54 WE, oraz dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18, s. 1) 
— Uregulowanie krajowe ograniczające prowadzenie działal
ności jako przedsiębiorstwo pracy tymczasowej jedynie do 
przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terytorium krajowym
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