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Pytania prejudycjalne 

1) Czy przepis części A pkt 6 załącznika III w związku z art. 7 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w 
sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego 
do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczają
cych się we Wspólnocie ( 1 ), zgodnie z którym nadal ma 
być stosowane kryterium dotyczące określenia państwa 
sukcesora właściwego do uwzględnienia okresów ubezpie
czenia ukończonych przez osoby zatrudnione do dnia 31 
grudnia 1992 r. w systemie zabezpieczenia społecznego 
byłej Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, należy 
interpretować w ten sposób, że zakazuje stosowania reguły 
prawa krajowego, zgodnie z którą czeska instytucja zabez
pieczenia społecznego w pełni uwzględnia w odniesieniu do 
uprawnienia do świadczenia i ustalenia jego wysokości okres 
ubezpieczenia ukończony na terytorium byłej Czeskiej i 
Słowackiej Republiki Federacyjnej do dnia 31 grudnia 
1992 r., nawet jeśli do jego uwzględnienia według wyżej 
wspomnianego kryterium właściwa jest instytucja zabezpie
czenia społecznego Republiki Słowacji? 

2) W razie przeczącej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy art. 
12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w 
związku z art. 3 ust. 1, art. 10 i 46 rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabez
pieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich 
rodzin przemieszczających się we Wspólnocie należy inter
pretować w ten sposób, że zakazuje on, by okres ubezpie
czenia ukończony w systemie zabezpieczenia społecznego 
byłej Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej do dnia 
31 grudnia 1992 r., który został już raz uwzględniony w 
tym samym zakresie dla celów dotyczących świadczeń w 
systemie zabezpieczenia społecznego Republiki Słowackiej, 
był zgodnie z wyżej wymienioną regułą krajową uwzględ
niany w pełni w odniesieniu do uprawnienia do świadczenia 
emerytalnego i ustalenia jego wysokości jedynie wobec 
obywateli Republiki Czeskiej zamieszkałych na jej teryto
rium? 

( 1 ) Dz.U. L 149, s. 2 — wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 5, t. 1, s. 35. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunalul Sibiu (Rumunia) w dniu 
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Pytania prejudycjalne 

Czy przepisy OUG nr 50/2008 ( 1 ) (dotyczącego ustanowienia 
podatku od zanieczyszczeń wynikających z korzystania z samo
chodów) z późniejszymi zmianami (wprowadzonymi przez 
OUG nr 208/2008 ( 2 ) i 218/2008 ( 3 ) są sprzeczne z przepisem 
art. 90 traktatu WE, czy wprowadzony środek jest rzeczywiście 
w sposób oczywisty dyskryminujący? 

( 1 ) OUG nr 50/2008 dotyczący ustanowienia podatku od zanieczysz
czeń wynikających z korzystania z samochodów, M.Of. 25.4.2008, 
nr 327. 

( 2 ) OUG nr 208/2008 dotyczący przyjęcia określonych środków zwią
zanych z podatkiem od zanieczyszczeń wynikających z korzystania 
z samochodów, M. Of. 8.12.2008, nr 825. 

( 3 ) OUG nr 218/2008 wprowadzający zmiany w Ordinanța de urgență 
a Guvernului n. 50/2008 dotyczącym ustanowienia podatku od 
zanieczyszczeń wynikających z korzystania z samochodów, M. Of. 
11.12.2008, nr 836. 
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