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2011 m. kovo 29 d. Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
(Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį
sprendimą byloje Ahmed Mahamdia prieš Alžyro Liaudies
Demokratinę Respubliką
(Byla C-154/11)

2011 6 11

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovas: Giuseppe Sibilio
Atsakovė: Comune di Afragola

(2011/C 173/10)
Proceso kalba: vokiečių
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovas: Ahmed Mahamdia
Atsakovė: Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

Prejudiciniai klausimai
1. Ar valstybėje narėje esanti valstybės, kuriai netaikomas 2000
m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 (1)
dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komerci
nėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau — Reglamentas
Nr. 44/2001), ambasada yra filialas, agentūra arba kitoks
padalinys, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 18
straipsnio 2 dalį?
2. Jei Teisingumo Teismas teigiamai atsakytų į pirmąjį
klausimą:
ar iki ginčo atsiradimo sudarytas susitarimas dėl jurisdikcijos
gali pagrįsti teismo jurisdikciją ne pagal Reglamentą
Nr. 44/2001, jei dėl šio susitarimo būtų netaikoma jurisdik
cija pagal šio reglamento 18 ir 19 straipsnius?

Prejudiciniai klausimai
1. Ar Direktyva 1999/70/EB (1) taikoma socialinės paskirties
darbus dirbantiems darbuotojams, t. y. ar minėti darbuotojai
pagal 3 punkto 1 dalį turi būti laikomi asmenimis, dirban
čiais pagal darbo sutartį, tiesiogiai sudarytą tarp darbdavio ir
darbuotojo, kai darbo sutarties pabaiga nustatoma pagal
objektyvias sąlygas, kaip antai konkreti diena, kuri šioje
byloje atitinka projekto pabaigą?
2. Ar pagal 4 punktą draudžiama, kad socialinės paskirties arba
visuomeninės paskirties darbus dirbantis darbuotojas gautų
mažesnį atlyginimą nei nuolatinis darbuotojas, einantis tas
pačias pareigas ir turintis tokį patį darbo stažą, vien dėlto,
kad jo darbo „santykiai“ prasidėjo tokiomis aplinkybėmis,
kaip aprašyta pirmiau, ar veikiau tai yra objektyvi priežastis,
pateisinanti mažesnį darbo užmokestį?

(1) OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t.,
p. 368.

2011 m. balandžio 1 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas
prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Azienda
Sanitaria Locale di Lecce prieš Ordine degli Ingenieri della
Provincia di Lecce ir kt. — Università del Salento
(Byla C-159/11)
(2011/C 173/12)

(1) OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk.,
4 t., p. 42.

Proceso kalba: italų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Consiglio di Stato

2011 m. kovo 31 d. Tribunale di Napoli (Italija) pateiktas
prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Giuseppe
Sibilio prieš Comune di Afragola
(Byla C-157/11)
(2011/C 173/11)
Proceso kalba: italų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Tribunale di Napoli

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovė: Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Atsakovės: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingeg
neri, di Architettura e di Consultazione Tecnico-Economica (Oice),
Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso
e Associati srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consi
glio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
(Cnappc)

2011 6 11
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Prejudicinis klausimas
Ar pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų
pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (1) 1 straipsnio 2
dalies a ir b punktus, 2 straipsnį, 28 straipsnį ir II priedo 8 ir 12
kategorijas draudžiama nacionalinė tvarka, pagal kurią dvi
perkančiosios organizacijos gali sudaryti rašytinius susitarimus
dėl ligoninių konstrukcijų seisminio atsparumo tyrimo ir įverti
nimo, reikalaujamo pagal nacionalinės teisės nuostatas
konstrukcijų, ypač strateginių objektų, saugos srityje, už atlygį,
neviršijantį paslaugos suteikimo sąnaudų, kai vykdančioji orga
nizacija gali turėti ūkio subjekto statusą?

C 173/7

2011 m. balandžio 5 d. Audiencia Provincial de Oviedo
(Ispanija)
pateiktas
prašymas
priimti
prejudicinį
sprendimą byloje Angel Lorenzo González Alonso prieš
Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros
S.A.E
(Byla C-166/11)
(2011/C 173/14)
Proceso kalba: ispanų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Audiencia Provincial de Oviedo

(1) OL L 134, p. 114.

Šalys pagrindinėje byloje
Apeliantas: Angel Lorenzo González Alonso
2011 m. balandžio 1 d. Tribunale di Trani (Italija) pateiktas
prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cosimo
Damiano Vino prieš Poste Italiane SpA

Kita šalis: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros
S.A.E

(Byla C-161/11)
(2011/C 173/13)
Proceso kalba: italų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Tribunale di Trani

Prejudicinis klausimas
Ar 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 85/577/EEB (1)
dėl vartotojų apsaugos, susijusios su sutartimis, sudarytomis ne
prekybai skirtose patalpose 3 straipsnio 2 dalies d punktą reikia
aiškinti siaurai, t. y. kaip netaikomą ne prekybai skirtose patal
pose sudarytai sutarčiai, pagal kurią suteikiamas gyvybės drau
dimas kas mėnesį mokant įmoką, įvairiomis dalimis investuo
tiną į fiksuoto ir kintamo pajamingumo finansinius produktus
bei į pačios bendrovės finansinius investicinius produktus?

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovas: Cosimo Damiano Vino

(1) OL L 372, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk.,
1 t., p. 262.

Atsakovė: Poste Italiane SpA

Prejudiciniai klausimai
a) Ar pagal bendruosius Bendrijos nediskriminavimo ir
vienodo požiūrio principus draudžiama vidaus teisės
nuostata (tokia, kokia įtvirtinta Įstatyminio dekreto
Nr. 368/2001 2 straipsnio 1bis dalyje), kuria į vidaus teisės
sistemą įtraukta „galimybė nenurodyti pateisinamos priežas
ties“, dėl kurios S.p.a. Poste Italiane darbuotojai atsiduria
nepalankioje padėtyje ne tik šios bendrovės, bet ir kitų to
paties ar kito sektoriaus įmonių atžvilgiu?

2011 m. balandžio 5 d. Cantiere navale De Poli SpA
pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 3 d.
Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo
byloje T-584/08 Cantiere navale De Poli prieš Komisiją
(Byla C-167/11 P)
(2011/C 173/15)
Proceso kalba: italų

b) Jeigu į pirmesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar nacio
nalinis teismas turėtų netaikyti Bendrijos teisės neatitinkan
čios vidaus teisės normų?

Šalys
Apeliantė: Cantiere navale De Poli SpA in liquidazione e concordato
preventivo, atstovaujama advokatų A. Abate ir A. Franchi
Kita proceso šalis: Europos Komisija

