
się on pobieraniu podatku takiego jak będący przedmiotem sprawy 
przed sądem krajowym w związku z emisją akcji w ramach systemu 
rozliczeniowego. 

( 1 ) Dz.U. C 64 z 8.3.2008 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 1 października 
2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de 
Nivelles — Belgia) — Ketty Leyman przeciwko Institut 

national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) 

(Sprawa C-3/08) ( 1 ) 

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Systemy zabezpieczenia społecznego — Świadczenia z tytułu 
niezdolności do pracy — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 
— Artykuł 40 ust. 3 — Odrębne systemy świadczeń w zależ
ności od państw członkowskich — Sytuacja niekorzystna dla 
pracowników migrujących — Składki nieuprawniające do 

świadczenia) 

(2009/C 282/11) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal du travail de Nivelles 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ketty Leyman 

Strona pozwana: Institut national d'assurance maladie-invalidité 
(INAMI) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal du travail de Nivelles (Belgia) — Ważność w stosunku 
do art. 18 WE rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 
14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpie
czenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowa
dzących działalność na własny rachunek i do członków ich 
rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149, 
str. 2) ze zmianami — Świadczenia z tytułu niezdolności do 
pracy — Przeszkoda w korzystaniu z prawa do swobodnego 
przemieszczania się, wynikająca z występowania dwóch 
różnych systemów świadczeń. 

Sentencja 

Wykładni art. 39 WE należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia 
się on temu, żeby właściwe władze państwa członkowskiego stosowały 
ustawodawstwo krajowe, które zgodnie z art. 40 ust. 3 lit. b) rozpo
rządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w 
sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracow
ników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek 
i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, w 
wersji zmienionej i uaktualnionej rozporządzeniem Rady (WE) nr 
118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r., zmienionym rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 647/2005 z dnia 13 

kwietnia 2005 r., uzależnia nabycie praw do świadczenia z tytułu 
niezdolności do pracy od zakończenia pierwszego okresu niezdolności 
do pracy trwającego jeden rok, w przypadku gdy skutkuje to tym, że 
pracownik migrujący opłaca składki na ubezpieczenie społeczne 
nieuprawniające go do świadczenia, w związku z czym znajduje się 
on w niekorzystnej sytuacji względem pracownika niebędącego pracow
nikiem migrującym. 

( 1 ) Dz.U. C 79 z 29.3.2008. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 
2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera 
Instancia n o 4 de Bilbao — Hiszpania) — Asturcom 
Telecomunicaciones SL przeciwko Cristinie Rodríguez 

Nogueirze 

(Sprawa C-40/08) ( 1 ) 

(Dyrektywa 93/13/EWG — Umowy konsumenckie — 
Nieuczciwy zapis na sąd polubowny — Nieważność — 
Wyrok sądu polubownego, który nabrał powagi rzeczy 
osądzonej — Egzekucja — Właściwość sądu krajowego 
rozpoznającego sprawę egzekucyjną do podniesienia z urzędu 
nieważności nieuczciwego zapisu na sąd polubowny — Zasady 

równoważności i skuteczności) 

(2009/C 282/12) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Juzgado de Primera Instancia n o 4 de Bilbao 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Asturcom Telecomunicaciones SL 

Strona pozwana: Cristina Rodríguez Nogueira 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie przeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Juzgado de Primera Instancia n o 4 de Bilbao — Wykładnia 
dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w 
sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 
(Dz.U. L 95, s. 29) — Odpowiednie i skuteczne środki do tego, 
by zaprzestano stosowania nieuczciwych warunków umowy — 
Wniosek o egzekucję prawomocnego wyroku sądu polubow
nego, wydanego bez stawiennictwa, na podstawie zapisu na 
sąd polubowny stanowiącego nieuczciwy warunek umowy. 

Sentencja 

Dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpre
tować w ten sposób, że sąd krajowy rozpoznający wniosek o wszczęcie 
egzekucji wyroku sądu polubownego, który nabrał powagi rzeczy 
osądzonej, wydanego bez stawiennictwa konsumenta, powinien, jeżeli 
dysponuje on niezbędnymi w tym celu informacjami na temat okolicz
ności prawnych i faktycznych, dokonać z urzędu oceny nieuczciwego
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