
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Państwo belgijskie 

Strona pozwana: Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad 
Tanghe, działający w charakterze syndyków masy upadłości 
Tiercé Franco-Belge SA 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Cour d’appel de Mons — Wykładnia art. 6 ust. 4 i art. 13 
część B lit. f) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 
maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — 
wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona 
podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) — Zwolnienie 
z podatku usług świadczonych przez agenta działającego w 
imieniu własnym, ale na rachunek zleceniodawcy organizują
cego gry i zakłady objęte rzeczoną dyrektywą 

Sentencja 

Wykładni art. 6 ust. 4 i art. 13 część B lit. f) szóstej dyrektywy Rady 
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obro
towych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona 
podstawa wymiaru podatku należy dokonywać w ten sposób, że o ile 
dany podmiot gospodarczy pośredniczy we własnym imieniu, lecz na 
rachunek innego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność polegającą 
na przyjmowaniu zakładów, w przyjmowaniu zakładów objętych zwol
nieniem z podatku od wartości dodanej przewidzianym w owym art. 
13 część B lit. f), uważa się na podstawie art. 6 ust. 4, że owo 
przedsiębiorstwo świadczy na rzecz rzeczonego podmiotu gospodarczego 
usługę zakładu objętą tym zwolnieniem. 

( 1 ) Dz.U. C 346 z 18.12.2010. 

Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 
czerwca 2011 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank ’s- 
Gravenhage — Niderlandy) — Bibi Mohammad Imran 

przeciwko Minister van Buitenlandse Zaken 

(Sprawa C-155/11 PPU) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Umorzenie postępowania) 

(2011/C 269/30) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Rechtbank ’s-Gravenhage 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Bibi Mohammad Iran 

Strona pozwana: Minister van Buitenlandse Zaken 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Rechtbank’s-Gravenhage — Wykładnia art. 7 ust. 2 dyrektywy 

Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
prawa do łączenia rodzin (Dz.U. L 251, s. 12) — Warunki 
wykonania wskazanego prawa — Przepisy krajowe przewidu
jące dla członka rodziny osoby mającej obywatelstwo państwa 
trzeciego i stale przebywającej w danym państwie członkow
skim obowiązek zaliczenia egzaminu integracji społecznej dla 
celów wjazdu na terytorium krajowe — Członek rodziny 
będący matką ośmiorga dzieci, w tym 7 nieletnich, które prze
bywają stale w państwie członkowskim — Możliwość nauki w 
państwie trzecim będącym państwem pochodzenia w języku 
państwa członkowskiego — Względy medyczne lub inne 
okoliczności uniemożliwiające członkowi rodziny zaliczenie 
egzaminu integracji społecznej w rozsądnym terminie 

Sentencja 

Postępowanie w sprawie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie preju
dycjalnym przedstawionego przez Rechtbank’s-Gravenhage (Niderlandy) 
postanowieniem z dnia 31 marca 2011 r. zostaje umorzone. 

( 1 ) Dz.U. C 219 z 23.7.2011. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 22 czerwca 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Trani — 
Włochy) — Vino Cosimo Damiano przeciwko Poste 

Italiane SpA 

(Sprawa C-161/11) ( 1 ) 

(Artykuł 92 § 1, art. 103 § 1 i art. 104 § 3 regulaminu 
postępowania — Polityka społeczna — Umowy o pracę na 
czas określony — Sektor publiczny — Pierwsza lub jedyna 
umowa — Odstępstwo od obowiązku wskazania obiektywnych 
powodów — Zasada niedyskryminacji — Brak związku z 

prawem Unii — Oczywisty brak właściwości Trybunału) 

(2011/C 269/31) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale di Trani 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Vino Cosimo Damiano 

Strona pozwana: Poste Italiane SpA 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale di Trani — Wykładnia ogólnych zasad Unii równości 
i niedyskryminacji a także art. 20 i 21 Karty praw podstawo
wych — Zakres zastosowania rzeczonych zasad — Zgodność 
przepisów krajowych zatwierdzających w krajowym porządku 
prawnym klauzulę, która nie wskazuje powodu zatrudnienia na 
czas określony w ramach zatrudnienia pracowników przez SpA 
Poste Italiane
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