
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Thüringer Finanzgericht, Gotha (Niemcy) w
dniu 25 lutego 2008 r. — Glückauf Brauerei GmbH prze-

ciwko Hauptzollamt Erfurt

(Sprawa C-83/08)

(2008/C 128/35)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Thüringer Finanzgericht, Gotha

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Glückauf Brauerei GmbH

Strona pozwana: Hauptzollamt Erfurt

Pytanie prejudycjalne

Czy wymagane dla zastosowania obniżonych stawek podatko-
wych przesłanki niezależności prawnej i ekonomicznej występu-
jące w art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia
19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury
podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (1)
z uwagi na motywy tej dyrektywy należy rozumieć w ten
sposób, że zależność ekonomiczną między poza tym prawnie
niezależnymi browarami należy przyjąć tylko wtedy, gdy dane
browary nie mogą prowadzić działalności na rynku w sposób
od siebie niezależny, czy też wystarczy już faktyczna możliwość
wywierania wpływu na działalność handlową browarów, by
stwierdzić, że kryterium niezależności nie jest spełnione?

(1) Dz.U. L 316, str. 21.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Oberste Gerichtshof (Austria) w dniu
27 lutego 2008 r. — David Hütter przeciwko Technische

Universität Graz

(Sprawa C-88/08)

(2008/C 128/36)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberste Gerichtshof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: David Hütter

Strona pozwana: Technische Universität Graz

Pytania prejudycjalne

Czy art. 1, 2 i 6 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listo-
pada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (1) należy interpre-
tować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie regulacji
krajowej (w niniejszej sprawie: § 3 ust. 3 i § 26 ust. 1 austriac-
kiej Vertragsbedienstetengesetz 1948), która wyłącza z możli-
wych do zaliczenia celem określenia daty odniesienia dla przy-
znania awansu okresów zatrudnienia okresy zatrudnienia przed
ukończeniem 18 roku życia?

(1) Dz. U. L 303, str. 16.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Augstākās tiesas Senāts (Republika
Łotewska) w dniu 28 lutego 2008 r. — Schenker SIA prze-

ciwko Valsts ieņēmumu dienests

(Sprawa C-93/08)

(2008/C 128/37)

Język postępowania: łotewski

Sąd krajowy

Augstākās tiesas Senāts (Republika Łotewska)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Schenker SIA

Strona pozwana: Valsts ieņēmumu dienests

Pytanie prejudycjalne

Czy w sytuacji, gdy posiadacz prawa własności intelektualnej
(posiadacz prawa) uzgodni ze zgłaszającym towary lub ich właś-
cicielem pozostawienie tych towarów do zniszczenia lub
podejmie rozmowy dotyczące możliwości pozostawienia
towarów do zniszczenia, a w ramach tego postępowania organy
celne uzyskają informację, że towary są podrobione, wykładni
art. 11 rozporządzenia nr 1383/2003 (1) należy dokonywać w
ten sposób, że wyłączona jest możliwość nałożenia na zgłaszają-
cego towary lub ich właściciela kary zgodnie z prawem
krajowym?

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r.
dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko
towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności inte-
lektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów,
co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (Dz.U. L 196,
str. 7).

24.5.2008 C 128/21Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


