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Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Tribunale di Trento 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Lorenzo Amatori i in. 

Strona pozwana: Telecom Italia SpA i Shared Service Center Srl 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie „przejęcia 
części przedsiębiorstwa” (w szczególności art. 1 ust. 1 lit. a) 
i b) dyrektywy Rady nr 2001/23/WE ( 1 ) z dnia 12 marca 
2001 r. w związku z jej art. 3 ust. 1) stoją na przeszkodzie 
przepisom krajowym takim jak art. 2112 akapit piąty codice 
civile, który umożliwia wstąpienie przejmującego w stosunki 
pracy zbywającego bez konieczności uzyskania zgody przej
mowanych pracowników również w przypadku, gdy prze
jęta część przedsiębiorstwa nie stanowi funkcjonalnie samo
dzielnej jednostki gospodarczej istniejącej jeszcze przed 
przejęciem i która może być uważana za taką przez zbywa
jącego i przejmującego w momencie jej przejęcia? 

2) Czy przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie „przejęcia 
części przedsiębiorstwa” (w szczególności art. 1 ust. 1 lit. a) 

i b) dyrektywy Rady nr 2001/23/WE z dnia 12 marca 
2001 r. w związku z jej art. 3 ust. 1) stoją na przeszkodzie 
przepisom krajowym takim jak art. 2112 akapit piąty codice 
civile, który umożliwia wstąpienie przejmującego w stosunki 
pracy zbywającego bez konieczności uzyskania zgody przej
mowanych pracowników również w przypadku gdy po 
przejęciu przedsiębiorstwo zbywające wykonuje nad przej
mującym silne zwierzchnictwo, które przejawia się w formie 
ścisłych więzi handlowych i pomieszania ryzyka gospodar
czego? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie 
zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsię
biorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów, Dz.U. 
L 82 s. 16 

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 czerwca 
2012 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Münster — 
Niemcy) — postępowanie karne przeciwko Thomasowi 
Karlowi-Heinzowi Kerkhoffowi, przy udziale: 

Staatsanwaltschaft Münster 

(Sprawa C-408/11) ( 1 ) 

(2012/C 389/10) 

Język postępowania: niemiecki 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 211 z 22.10.2011.
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