
Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 12 grudnia 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di 
Aosta — Włochy) — Rocco Papalia przeciwko Comune di 

Aosta 

(Sprawa C-50/13) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępo
wania przed Trybunałem — Polityka społeczna — Dyrektywa 
1999/70/WE — Klauzula 5 porozumienia ramowego w 
sprawie pracy na czas określony — Sektor publiczny — 
Kolejne umowy — Nadużycie — Naprawienie szkody — 
Warunki odszkodowania w wypadku niezgodnego z prawem 
ustanowienia terminu zakończenia umowy o pracę — Zasady 

równoważności i skuteczności) 

(2014/C 52/39) 

Język postępowania: włoski 
Sąd odsyłający 
Tribunale ordinario di Aosta 

Strony w postępowaniu głównym 
Strona skarżąca: Rocco Papalia 
Strona pozwana: Comune di Aosta 
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale ordinario di Aosta — Interpretacja klauzuli 5 dyrek
tywy Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej 
Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, 
zawartego 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) — Organy admini
stracji publicznej — Odszkodowanie w wypadku niezgodnego z 
prawem ustanowienia terminu zakończenia umowy o pracę — 
Warunki — Dowód poniesionej szkody — Konieczność wyka
zania rezygnacji z lepszych ofert pracy 
Sentencja 
Porozumienie ramowe sprawie pracy na czas określony zawarte w dniu 
18 marca 1999 r., które znajduje się w załączniku do dyrektywy Rady 
1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia 
ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską 
Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie 
Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfede
rację Związków Zawodowych (ETUC) należy interpretować w ten sposób, 
że stoi ono na przeszkodzie przewidzianym w przepisach krajowych 
środkom takim jak w postępowaniu głównym, które w wypadku naduży
wania przez publicznego pracodawcę kolejnych umów o pracę na czas 
określony przewidują jedynie prawo do uzyskania przez danego pracow
nika naprawienia poniesionej według niego z tego powodu szkody, z 
wyłączeniem jakiegokolwiek przekształcenia stosunku pracy na czas okre 
ślony w stosunek pracy na czas nieokreślony, w sytuacji gdy prawo do 
wspomnianego naprawienia szkody jest uzależnione od obowiązku przed
stawienia przez owego pracownika dowodu, iż musiał zrezygnować z 
lepszych sposobności zatrudnienia, jeżeli skutkiem tego obowiązku jest 
praktyczne uniemożliwienie lub nadmierne utrudnienie wykonywania 
przez rzeczonego pracownika praw przyznanych mu przez prawo Unii. 

Do sądu odsyłającego należy ocena w jakim zakresie przepisy prawa 
krajowego ustanawiające sankcje za nadużywanie przez organy admi
nistracji publicznej kolejnych umów lub stosunków pracy na czas okre 
ślony są zgodne z powyższymi zasadami 

( 1 ) Dz.U. C 147 z 25.5.2013. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 12 grudnia 
2013 r. — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda 
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Jacson of 

Scandinavia AB 

(Sprawa C-159/13 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 40/94 — Słowny znak towarowy JACKSON 
SHOES — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku złożony 
przez uprawnionego do krajowej nazwy handlowej Jacson of 
Scandinavia AB — Unieważnienie prawa do znaku — Oczy

wista niedopuszczalność) 

(2014/C 52/40) 

Język postępowania: portugalski 
Strony 

Strona skarżąca: Fercal — Consultadoria e Serviços, Ld a (przed
stawiciel: A.J. Rodrigues, advogado) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: P. 
Guimarães i G. Schneider, pełnomocnicy), Jacson of Scandinavia 
AB 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) z dnia 24 stycznia 
2013 r. w sprawie T-474/09 Fercal — Consultadoria e Serviços 
przeciwko OHIM — Jacson of Scandinavia, na mocy którego 
Sąd oddalił skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM 
z dnia 18 sierpnia 2009 r. (sprawa R 1253/2008-2) dotyczącą 
postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między 
Jacson of Scandinavia AB et Fercal — Consultadoria e Serviços, 
Lda. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone. 

2) Fercal — Consultadoria e Serviços Lda zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 171 z 15.6.2013. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 7 listopada 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunal di Cagliari — 
Włochy) — postępowanie karne przeciwko Sergio 

Alfonso Lorrai 

(Sprawa C-224/13) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 § 2 regulaminu 
postępowania przed Trybunałem — Prawa podstawowe — 
Przewlekłość postępowania karnego — Zawieszenie postępo
wania karnego na czas nieokreślony w przypadku choroby 
oskarżonego powodującej jego niezdolność do świadomego 
udziału w postępowaniu — Nieuleczalna choroba oskarżonego 
— Brak wprowadzenie w życie prawa Unii — Oczywisty brak 

właściwości Trybunału) 

(2014/C 52/41) 

Język postępowania: włoski 
Sąd odsyłający 

Tribunal di Cagliari
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