
kontroli, jak również odmowa przez te organy przyjęcia odpo
wiedzialności związanej ze skutkami finansowych dla budżetu 
wspólnotowego jest sprzeczna ze skuteczną ochroną środków 
własnych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. 

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

( 2 ) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 
ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.U. L 253, s. 1). 

( 3 ) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja 
1989 r. wykonujące decyzję 88/376/EWG, Euratom w sprawie 
systemu środków własnych Wspólnot (Dz.U. L 155, s. 1) 

( 4 ) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 
2000 r. wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie 
systemu środków własnych Wspólnot (Dz.U. L 130, s. 1). 

( 5 ) Decyzja Rady 94/728/WE, Euratom z dnia 31 października 1994 r. 
w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (Dz.U. L 293, s. 9). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal de Première Instance de Liège 
(Belgia) w dniu 15 stycznia 2010 r. — Missionswerk 
Werner Heukelbach e.V. przeciwko Państwu belgijskiemu 

— Service Public Fédéral Finances 

(Sprawa C-25/10) 

(2010/C 100/25) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal de Première Instance de Liège 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Missionswerk Werner Heukelbach e.V. 

Strona pozwana: Państwo belgijskie — Service Public Fédéral 
Finances 

Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 18 (d. art. 12 TWE), art. 45 (d. art. 39 TWE), art. 49 
(d. art. 43 TWE) oraz art. 54 (d. art. 48 traktatu WE) Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy tłumaczyć w ten 
sposób, że zabraniają one wydania lub utrzymywania w mocy 
przez ustawodawcę państwa członkowskiego przepisu, którego 
celem jest ograniczenie prawa do skorzystania z obniżonej 

stawki podatkowej w wysokości 7 % do stowarzyszeń o charak
terze niezarobkowym, do kas chorych lub krajowych związków 
kas chorych, zrzeszeń zawodowych oraz międzynarodowych 
stowarzyszeń o charakterze niezarobkowym, fundacji prywat
nych oraz fundacji użyteczności publicznej mających siedzibę 
w państwie członkowskim, w którym zmarła — mieszkanka 
Walonii — rzeczywiście zamieszkiwała albo była zatrudniona 
w chwili zgonu albo w którym wcześniej rzeczywiście zamiesz
kiwała albo była zatrudniona? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Linköpings tingsrätt (Szwecja) w dniu 
19 stycznia 2010 r. — Lotta Andersson przeciwko 
Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, 

Tillsynsmyndigheten 

(Sprawa C-30/10) 

(2010/C 100/26) 

Język postępowania: szwedzki 

Sąd krajowy 

Linköpings tingsrätt 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Lotta Andersson 

Strona pozwana: Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönkö
ping, Tillsynsmyndigheten 

Pytanie prejudycjalne 

Czy norma krajowa, która wyklucza pracownika z kręgu osób 
mających prawo pierwszeństwa na tej podstawie, że ten 
pracownik sam lub wraz ze swymi bliskimi krewnymi, w okresie 
krótszym niż sześć miesięcy przed wystąpieniem z wnioskiem o ogło
szenie upadłości, był posiadaczem istotnej części przedsiębiorstwa 
pracodawcy i miał znaczący wpływ na jego działalność jest 
zgodna z art. 10 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2002/74/WE z dnia 23 września 2002 r. ( 1 ) zmieniająca 
dyrektywę Rady 80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawo
dawstw państw członkowskich dotyczących ochrony pracow
ników na wypadek niewypłacalności pracodawcy? ( 2 ) 

( 1 ) Dz.U. L 270, s. 10. 
( 2 ) Dz.U. L 283, s. 23.
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