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Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 7 marca 2013 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Autorità 
per l'energia elettrica e il gas przeciwko Antonelli Bertazzi 

i in. 

(Sprawa C-393/11) ( 1 ) 

(Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — 
Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/170/WE — Porozu
mienie ramowe UNICE, CEEP i ETUC w sprawie pracy na 
czas określony — Klauzula 4 — Umowy o pracę na czas 
określony zawierane w sektorze publicznym — Procedura 
stabilizacji — Nabór pracowników zatrudnionych na czas 
określony jako urzędników bez przeprowadzania konkursu 
otwartego — Ustalanie stażu pracy — Całkowity brak 
uwzględnienia okresów służby ukończonych na podstawie 
umów o pracę na czas określony — Zasada niedyskryminacji) 

(2013/C 129/02) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Consiglio di Stato. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona wnosząca odwołanie: Autorità per l'energia elettrica e il gas 

Druga strona postępowania: Antonella Bertazzi, Annalise 
Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, 
Guido Giussani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Consiglio di Stato Wykładnia klauzuli 4 załącznik do dyrektywy 
Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozu
mienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawar
tego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i 
Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw 
Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków 
Zawodowych (ETUC) (Dz.U. L 175, s. 43) — Ustawodawstwo 
krajowe przewidujące możliwość podpisywania przez organy 
administracji publicznej umów o pracę na czas nieokreślony z 
pracownikami w nich już zatrudnionymi na czas określony, w 
drodze odstępstwa od zasady rekrutacji urzędników publicz
nych w drodze konkursów otwartych — Nieuwzględnienie 
długości stażu pracy uzyskanego na podstawie poprzedniej 
umowy na czas określony nawet w przypadku kontynuacji 
stosunku pracy 

Sentencja 

Wykładni klauzuli 4 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas 
określony, zawartego w dniu 18 marca 1999 r., stanowiącego 
załącznik do dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 
r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas okre 
ślony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i 
Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicz
nych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych 
(ETUC), należy dokonywać w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie 
uregulowaniu krajowemu takiemu jak w postępowaniu głównym, które 
całkowicie wyklucza uwzględnienie okresów służby ukończonych przez 
pracownika organu publicznego zatrudnionego dotąd na czas określony 
przy ustalaniu jego stażu pracy w związku z zatrudnieniem go na czas 
nieokreślony w charakterze urzędnika przez ten sam organ w ramach 
szczególnej procedury stabilizacji jego stosunku pracy, chyba że funkcje 
sprawowane w ramach umowy o pracę na czas określony nie odpo
wiadają funkcjom sprawowanym przez urzędnika należącego do 
stosownej kategorii tego organu władzy publicznej lub, jeśli nie ma 
to miejsca, takie wykluczenie jest uzasadnione „powodami o charakterze 
obiektywnym” w rozumieniu klauzuli 4 pkt 1 lub 4, czego ocena 
należy do sądu krajowego. Sama tylko okoliczność, że pracownik 
zatrudniony na czas określony ukończył te okresy służby na podstawie 
umów o pracę lub stosunku pracy na czas określony, nie stanowi 
takiego powodu o charakterze obiektywnym. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 24.9.2011. 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 28 lutego 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts — 
Łotwa) — SIA Forvards V przeciwko Valsts ieņēmumu 

dienests 

(Sprawa C-563/11) ( 1 ) 

(Artykuł 99 regulaminu postępowania — Podatki — Podatek 
VAT — Szósta dyrektywa — Prawo do odliczenia — 
Odmowa — Faktura wystawiona przez przedsiębiorstwo 

uznane za fikcyjne) 

(2013/C 129/03) 

Język postępowania: łotewski 

Sąd odsyłający 

Augstākās tiesas Senāts. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: SIA Forvards V
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