
Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 204 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego 
Wspólnotowy kodeks celny ( 1 ) należy interpretować w ten 
sposób, że dotyczy on również niewykonania obowiązków, 
które należy spełnić dopiero po zastosowaniu danej procedury 
celnej, w związku z czym w przypadku przywożonych 
towarów, które częściowo zostały powrotnie wywiezione przy 
dochowaniu terminu w ramach uszlachetniania czynnego w 
procedurze zawieszającej, naruszenie obowiązku dostarczenia 
urzędowi nadzorującemu rozliczenia procedury w przeciągu 
30 dni po wygaśnięciu okresu zakończenia procedury prowadzi 
do powstania długu celnego w zakresie całości przywożonych 
towarów podlegających rozliczeniu, gdy nie są spełnione prze
słanki art. 859 pkt 9 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 
2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w 
celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ( 2 ) 
zmienionego przez art. 1 pkt 30 lit. b) rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 993/2001 z dnia 4 maja 2001 r. ( 3 )? 

( 1 ) 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 

( 3 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2001 z dnia 4 maja 2001 r. 
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające prze
pisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny; Dz.U. L 141, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w 
dniu 2 czerwca 2010 r. — Residex Capital IV CV 

przeciwko Gemeente Rotterdam 

(Sprawa C-275/10) 

(2010/C 246/30) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Residex Capital IV CV 

Strona pozwana: Gemeente Rotterdam 

Pytania prejudycjalne 

Czy, zgodnie z art. 88 ust. 3 zdanie ostatnie (obecnie art. 108 
ust. 3), w takim przypadku jak rozpatrywany, w którym środek 
pomocowy został wykonany w ten sposób, że w wyniku udzie
lenia gwarancji wobec kredytodawcy kredytobiorca uzyskał od 
tego kredytodawcy kredyt, który nie zostałby mu przyznany w 

normalnych warunkach rynkowych sądy krajowe mają w 
ramach ciążącego na nich obowiązku wyeliminowania skutków 
takiego niezgodnego z prawem środka pomocowego obowiązek 
lub w każdym razie prawo do wycofania gwarancji nawet jeżeli 
nie prowadzi to jednocześnie do wycofania kredytu udzielonego 
w oparciu o tę gwarancję? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Handelsgericht Wien (Austria) w dniu 3 
czerwca 2010 r. — Martin Luksan przeciwko Petrusowi 

van der Let 

(Sprawa C-277/10) 

(2010/C 246/31) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Handelsgericht Wien 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Martin Luksan 

Strona pozwana: Petrus van der Let 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej z dzie
dziny prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczegól
ności przepisów art. 2 ust. 2, art. 5 i 6 dyrektywy w sprawie 
najmu i użyczenia ( 1 ), art. 1 ust. 5 dyrektywy w sprawie 
przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową ( 2 ) 
i art. 2 ust. 1 dyrektywy w sprawie harmonizacji czasu 
ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrew
nych ( 3 ) w związku z art. 4 dyrektywy w sprawie najmu i 
użyczenia, art. 2 dyrektywy w sprawie przekazu satelitar
nego oraz retransmisji drogą kablową i art. 2 i 3 oraz art. 
5 ust. 2 lit. b) dyrektywy informacyjnej ( 4 ) należy doko
nywać w taki sposób, że prawa do eksploatacji w postaci 
zwielokrotniania utworu, przekazu drogą satelitarną i 
innych form publicznego udostępniania poprzez podawanie 
do publicznej wiadomości, w każdym razie z mocy prawa 
bezpośrednio (pierwotnie) przysługują głównemu reżyse
rowi utworu filmowego lub audiowizualnego albo dalszym, 
określonym przez ustawodawcę państwa członkowskiego twórcom 
filmu — a nie bezpośrednio (pierwotnie) i wyłącznie — 
producentowi filmu; czy ustawy państw członkowskich, na 
podstawie których prawa do eksploatacji z mocy prawa 
bezpośrednio (pierwotnie) i wyłącznie przysługują produ
centowi filmu, są niezgodne z prawem Unii Europejskiej?
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