
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w 
dniu 17 września 2010 r. — G. A. P. Peeters-van Maasdijk 
przeciwko Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen 

(Sprawa C-455/10) 

(2010/C 328/29) 

Język postępowania: niderlandzki 
Sąd krajowy 

Centrale Raad van Beroep 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: G. A. P. Peeters-van Maasdijk 

Strona pozwana: Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 71 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 1408/71 ( 1 ) 
należy interpretować w ten sposób, że artykuł ten znajduje 
zastosowanie wobec pracownika, który przenosi się z 
miejsca zamieszkania położonego w regionie przygra
nicznym po zakończeniu zatrudnienia ale w trakcie pobie
rania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy do innego 
państwa członkowskiego niż państwo właściwe? 

2) Czy art. 45 TFUE i 21 TFUE należy interpretować w ten 
sposób, że taki przepis jak art. 19 ust. 1 lit. f) WW, zgodnie 
z którym odnowienie prawa do świadczeń z tytułu bezro
bocia zależy od tego czy dana osoba zamieszkuje na tery
torium Niderlandów, nawet jeżeli mieszka ona w bezpo 
średnim sąsiedztwie granicy z Niderlandami i jest w pełni 
ukierunkowana na niderlandzki rynek pracy jest ze wspom
nianymi przepisami zgodny? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we 
Wspólnocie (Dz.U. L 149, s. 2). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 17 
września 2010 r. — Asociación Nacional de 
Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) przeciwko 

Administración del Estado 

(Sprawa C-456/10) 

(2010/C 328/30) 

Język postępowania: hiszpański 
Sąd krajowy 

Tribunal Supremo (Hiszpania). 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco 
y Timbre (ANETT) 

Strona pozwana: Administración del Estado 

Pytania prejudycjalne 

Czy wykładnia art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej (dawnego art. 285 TWE) pozwala na uznanie, że wynika
jący z hiszpańskiego prawa zakaz prowadzenia działalności w 
zakresie przywozu wyrobów tytoniowych z innych państw 
członkowskich, obowiązujący podmioty prowadzące punkty 
sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych, stanowi zabro
nione przez traktat ograniczenie ilościowe w przywozie lub 
środek o skutku równoważnym? 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (szósta 
izba) wydanego w dniu 6 lipca 2010 r. w sprawie 
T-401/09 Luigi Marcuccio przeciwko Trybunałowi 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 21 

września 2010 r. przez Luigiego Marcuccię 

(Sprawa C-460/10 P) 

(2010/C 328/31) 

Język postępowania: włoski 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (przedstawiciel: Giuseppe 
Cipressa) 

Druga strona postępowania: Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro
pejskiej 

Żądania wnoszącego odwołanie 

Wnoszący odwołanie zwraca się do Trybunału o: 

— uchylenie w całości, bez żadnych wyjątków, postanowienia 
szóstej izby Sądu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie 
T-401/09 Marcuccio przeciwko Trybunałowi Sprawiedli
wości Unii Europejskiej 

— orzeczenie, że skarga wniesiona w pierwszej instancji, 
będąca podstawą zaskarżonego postanowienia, jest dopusz
czalna w całości i bez żadnych wyjątków; 

a także o:

PL C 328/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.12.2010


