
Pytania prejudycjalne

Czy organ celny, zgodnie z zasadami wspólnotowego prawa
celnego, może w celu zastosowania cła antydumpingowego,
takiego jak ustanowione w decyzji Komisji nr 67/94/EWWiS (1),
uwzględnić cenę sprzedaży towarów, która nastąpiła przed
sprzedażą, na podstawie której dokonano zgłoszenia w urzę-
dzie celnym, jeżeli kupującym jest przedsiębiorca wspólnotowy
lub sprzedaż została dokonana w celu przywozu do Wspól-
noty.

(1) Dz. U. L 32, str. 44
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Pytania prejudycjalne

1) Czy branżowy obowiązkowy system emerytalny — taki jak
w niniejszym przypadku system zarządzany przez Versor-
gungsanstalt der deutschen Bühnen — stanowi system
podobny do systemu publicznego w rozumieniu art. 3 ust.
3 dyrektywy Rady 2000/78/WE (1) z dnia 27 listopada
2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy?

2) Czy pojęcie wynagrodzenia w rozumieniu art. 3 ust. 1 litera
c) dyrektywy 2000/78/WE obejmuje świadczenia wypłacane
po zmarłym w formie zasiłku dla wdów lub wdowców
przez branżowy zakład obowiązkowych ubezpieczeń
emerytalnych?

3) Czy przepisy statutowe dodatkowego systemu emerytalnego
takiego rodzaju jak w niniejszym przypadku, zgodnie z
którymi zarejestrowanemu partnerowi po śmierci jego part-
nera nie przysługuje renta po zmarłym tak jak małżonkom,
chociaż żyje on również w zawartej dożywotnio wspólnocie

opieki i wzajemnej odpowiedzialności tak jak małżonkowie,
są niezgodne z art. 1 w związku z art. 2 ust. 2 lit. a) dyrek-
tywy 2000/78/WE?

4) W przypadku odpowiedzi twierdzących na powyższe
pytania: Czy dyskryminacja ze względu na orientację
seksualną jest dopuszczalna na podstawie motywu 22
dyrektywy 2000/78/WE?

5) Czy renta po zmarłym na podstawie orzecznictwa w
sprawie Barber (sprawa C-262/88) powinna być ograni-
czona do okresu od dnia 17 maja 1990 r.?

(1) Dz.U. L 303, str. 16.
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Czy regulacje prawa wspólnotowego dotyczące zwolnienia od
podatku wywozu towarów do państwa trzeciego sprzeciwiają
się przyznaniu przez państwo członkowskie zwolnienia od
podatku ze względów słuszności, gdy przesłanki zwolnienia nie
zostały spełnione, jednakże podatnik nie mógł o tym wiedzieć
nawet przy zachowaniu staranności sumiennego kupca (1)?

(1) Dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu
do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, str.
1)
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