
Pytania prejudycjalne 

Czy w przypadku retrospektywnego zaksięgowania kwoty 
należności w rozumieniu art. 220 Wspólnotowego Kodeksu 
Celnego ( 1 ) należy uznać, że ustanowiony przez art. 33 ab initio 
Wspólnotowego Kodeksu Celnego wymóg dla wyłączenia należ
ności przywozowych z wartości celnej jest spełniony, jeżeli 
sprzedający i kupujący odnośnych towarów uzgodnili warunek 
dostawy „delivered duties paid” i wskazali na tę klauzulę w 
deklaracji celnej, nawet jeżeli, określając cenę transakcji, wyszli 
— błędnie — z założenia, że z przywozem towarów na tery
torium Wspólnoty nie wiążą się żadne należności celne i że w 
konsekwencji żadna kwota należności celnych nie została wska
zana na fakturze i na deklaracji, ani w ramach jej zgłoszenia? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 
1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302, 
s. 1) 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 4 
września 2009 r. — Pensionsversicherungsanstalt 

przeciwko Dr. Christine Kleist 

(Sprawa C-356/09) 

(2009/C 282/49) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Oberster Gerichtshof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Pensionsversicherungsanstalt 

Strona pozwana: Dr. Christine Kleist 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 76/207/EWG w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i 
awansu zawodowego oraz warunków pracy ( 1 ) zmienionej 
dyrektywą 2002/73/WE należy interpretować w ten sposób, 
że — w ramach systemu prawa pracy, który w przypadku 
ogólnej ochrony pracowników przed zwolnieniem za decy
dujące kryterium uznaje ich socjalną (finansową) zależność 
od miejsca pracy — stoi na przeszkodzie postanowieniu 
układu zbiorowego, które przewiduje szczególną ochronę 
przed zwolnieniem wykraczającą poza ustawową ogólną 
ochronę przed zwolnieniem tylko do momentu, w którym 
zabezpieczenie socjalne (finansowe) jest zwykle dane z 
tytułu wypłaty emerytury, jeżeli nabycie prawa do tej emery
tury w odniesieniu do kobiet i mężczyzn następuje w 
różnych momentach? 

2) Czy art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 76/207/EWG zmienionej 
dyrektywą 2002/73/WE sprzeciwia się w ramach przedsta
wionego systemu prawa pracy decyzji publicznego praco

dawcy, który zwalnia pracownicę kilka miesięcy po dniu, w 
którym uzyskała ona zabezpieczenie z tytułu emerytury, aby 
zatrudnić nowych pracowników napływających na rynek 
pracy? 

( 1 ) Dz. U. L 39, s. 40. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 17 
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(Sprawa C-372/09) 

(2009/C 282/50) 
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Strona pozwana: Procureur général près la Cour d'appel de Paris 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy wykładni art. 50 traktatu WE należy dokonywać w ten 
sposób, że przepis ten znajduje zastosowanie do 
obowiązków powierzonych osobie, działającej w charakterze 
biegłego, w sporze wszczętym przed sądami krajowymi, i 
powołanej przez sąd rozstrzygający spór, na warunkach 
opisanych powyżej? 

2) Czy uczestnictwo w wykonywaniu władzy publicznej, o 
którym mowa w art. 45 akapit pierwszy traktatu WE należy 
interpretować jako mające zastosowanie do obowiązków 
biegłego powołanego przez sąd francuski, regulowanych 
francuskim kodeksem postępowania cywilnego i postępo
wania karnego oraz ustawą nr 741-198 z dnia 29 czerwca 
1971 r. i dekretem nr 2004-1463 z dnia 23 grudnia 2004 
r.? 

3) Czy wykładni art. 43 i 49 traktatu WE należy dokonywać w 
ten sposób, że wyklucza normę, taką jak wynikająca z 
ustawy nr 71-198 z dnia 29 czerwca 1971 r. i dekretu 
nr 2004-1463 z dnia 23 grudnia 2004 r., ze zmianami, 
która uzależnia wpisanie na listę cour d’appel od spełnienia 
wymogów wieku, kwalifikacji, nieskazitelnego charakteru i
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