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Sprawa C- Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. — Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förder-
bank/Europejski Bank Centralny, Komisja Europejska

(Sprawa C-450/17 P) (1)

(Odwołanie — Polityka gospodarcza i pieniężna — Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 — Artykuł 6 ust. 4 —
 Rozporządzenie (UE) nr 468/2014 — Artykuł 70 ust. 1 — Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami 

kredytowymi — Zadania powierzone Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) — Jednolity mechanizm 
nadzorczy — Wykonywanie tych zadań przez właściwe organy krajowe — „Mniej istotna” instytucja kredytowa —

 „Szczególne okoliczności” uzasadniające uznanie instytucji kredytowej za „mniej istotną”)

(2019/C 230/05)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank (przedstawiciele: A. Glos, T. Lübbig i M. Benzing, Rechtsan-
wälte)

Druga strona postępowania: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: E. Koupepidou i R. Bax, pełnomocnicy, wspierani przez H.G. 
Kamanna, Rechtsanwalt), Komisja Europejska (przedstawiciele: W. Mölls i K.P. Wojcik, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 293 z 4.9.2017.

Sprawa C- Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjal-
nym złożony przez Corte di Appello di Trento — Włochy) — Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca — MIUR/Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

(Sprawa C-494/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Praca na czas określony — Umowy zawierane z pracodawcą z 
sektora publicznego — Sankcje za nadużywanie umów o pracę na czas określony — Przekształcenie stosunku pracy 

w stosunek pracy na czas nieokreślony — Ograniczenie mocy wstecznej przekształcenia — Brak rekompensaty 
finansowej)

(2019/C 230/06)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Corte di Appello di Trento
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Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ministero dell;Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR

Strona pozwana: Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

Sentencja

Wykładni klauzuli 5 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego w dniu 18 marca 1999 r., stano-
wiącego załącznik do dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy 
na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC, należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie uregulowa-
niu krajowemu, które — tak jak stosują je najwyższe sądy krajowe — w wypadku nauczycieli z sektora publicznego, których stosunek 
pracy na czas określony został z ograniczoną mocą wsteczną przekształcony w stosunek pracy na czas nieokreślony, wyklucza wszel-
kie prawo do odszkodowania finansowego z powodu nadużywania kolejnych umów o pracę na czas określony, jeżeli takie przekształ-
cenie nie jest ani wątpliwe, ani nieprzewidywalne, ani niepewne oraz jeżeli ograniczenie uwzględnienia stażu pracy nabytego na 
podstawie wspomnianych kolejnych umów o pracę na czas określony jest środkiem proporcjonalnym do celów ukarania tego naduży-
cia, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego.

(1) Dz.U. C 374 z 6.11.2017.

Sprawa C- Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polska) — Związek Gmin Zagłębia Mie-

dziowego w Polkowicach/Szef Krajowej Administracji Skarbowej

(Sprawa C-566/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE —
 Artykuł 168 lit. a) — Odliczenie podatku naliczonego — Zasada neutralności VAT — Podatnik wykonujący jed-

nocześnie działalność gospodarczą oraz działalność niemającą charakteru gospodarczego — Towary i usługi nabyte 
w celu realizacji transakcji podlegających opodatkowaniu VAT i transakcji niepodlegających opodatkowaniu 

VAT — Brak kryteriów podziału w przepisach krajowych — Zasada legalizmu podatkowego)

(2019/C 230/07)

Język postępowania: polski

Sąd odsyłający

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

Strona przeciwna: Szef Krajowej Administracji Skarbowej
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