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Strona pozwana: Antonino Bordonaro

Pytanie prejudycjalne
Czy uregulowanie krajowe zawarte w art. 34 dekretu ustawodawczego nr 276 z 2003 r., zgodnie z którym umowa o pracę
ad interim może w każdym wypadku zostać zawarta w odniesieniu do świadczeń wykonywanych przez osoby poniżej
dwudziestego piątego roku życia, jest sprzeczne z zasadą niedyskryminacji ze względu na wiek, ustanowioną w dyrektywie
2000/78 (1) i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 21 ust. 1)?
(1)

Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie
zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, s. 16).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Amsterdam
(Niderlandy) w dniu 14 marca 2016 r. – Aramex Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst/
Douane
(Sprawa C-145/16)
(2016/C 200/12)
Język postępowania: niderlandzki
Sąd odsyłający
Gerechtshof Amsterdam

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Aramex Nederland BV
Strona pozwana: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Pytanie prejudycjalne
Czy rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 301/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych
towarów według Nomenklatury scalonej (1) jest ważne?
(1)

Dz.U. 2012, L 99, s. 19.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Craiova
(Rumunia) w dniu 14 marca 2016 r. – Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA
(Sprawa C-150/16)
(2016/C 200/13)
Język postępowania: rumuński
Sąd odsyłający
Curtea de Apel Craiova

Strony w postępowaniu głównym
Strona powodowa w pierwszej instancji i wnosząca apelację: Fondul Proprietatea SA
Strona pozwana w pierwszej instancji i wnosząca apelację: Complexul Energetic Oltenia SA
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Pytania prejudycjalne
1) Czy uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy, przyjęta głosem państwa rumuńskiego reprezentowanego przez
Ministerul Economiei – Departamentul pentru energie, działającego w charakterze akcjonariusza, który posiada 77,17 %
kapitału zakładowego COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, w której to uchwale wyrażono zgodę na wygaśnięcie
długu SC ELECTROCENTRALE GRUP SA w wysokości 28 709 475,13 RON wobec COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
SA poprzez datio in solutum w postaci składnika majątkowego, składającego się z dóbr wpisanych pod numerem
70301 księgi wieczystej gminy Chișcani, okręg Brăila, i w której postanowiono o zapłacie na rzecz SC
ELECTROCENTRALE GRUP SA różnicy między wartością rynkową składnika majątkowego a wartością wierzytelności
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, a mówiąc dokładniej: (i) czy chodzi o środek finansowany przez państwo lub przy użyciu zasobów
państwowych, ii) czy ma on charakter selektywny oraz iii) czy ma on wpływ na wymianę handlową między państwami
członkowskimi?

2) W wypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy taka pomoc państwa podlegała obowiązkowi
zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 TFUE?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja)
w dniu 16 marca 2016 r. – Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL,
Francisque Gay, Patrick Legras de Grandcourt/Association ATM Porc, Association ATM Avicole,
Association ATM équidés Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins
Clipp, Association ATM palmipèdes gras – Cifog, Association ATM ponte – CNPO, Atemax France,
Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine
(Sprawa C-155/16)
(2016/C 200/14)
Język postępowania: francuski
Sąd odsyłający
Cour de cassation

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay, Patrick Legras de
Grandcourt

Strona pozwana: Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés Angee, Association ATM
éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras – Cifog, Association ATM ponte –
CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine

Pytania prejudycjalne
1) Czy art. 1 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (1) należy interpretować w ten
sposób, że stowarzyszenia prawa prywatnego, utworzone przez zainteresowane organizacje zawodowe w celu
zawierania umów dotyczących realizacji usług utylizacji, których finansowanie spoczywa na członkach tych organizacji,
wpłacających w tym celu składki, powinny być uznane za podmioty prawa publicznego w świetle kryterium, zgodnie
z którym takie podmioty powinny zostać utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym
niemających charakteru przemysłowego ani handlowego?

