
Pytania prejudycjalne 

Czy przepis prawa krajowego nakazujący obniżenie odszkodo
wania w stosunku do zawinienia każdej z osób uczestniczących 
w wypadku, do którego doszło w listopadzie 2006 r. pomiędzy 
rowerem a lekkim samochodem osobowym posiadającym 
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
nawet wówczas gdy wina rowerzysty jest mniejsza niż 20 %, 
jest zgodny z prawem wspólnotowym? 
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Pytania prejudycjalne 

Czy w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i 
C-432/07 ( 1 ), zgodnie z którym artykuły 5, 6 i 7 rozporzą
dzenia nr 261/2004 ( 2 ) należy interpretować w ten sposób, że 
do celów stosowania prawa do odszkodowania pasażerów 
opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwoła
nych lotów, jeżeli z powodu opóźnienia lotu, stracą oni 
ponad trzy godziny, artykuły te należy interpretować w ten 
sam sposób, w sytuacji lotu, który pomimo iż rozpoczął się o 
godzinie przewidzianej w miejscu wylotu, doznał na lotnisku 
międzylądowania opóźnienia w ponownym wylocie trwającego 
trzy godziny pięćdziesiąt pięć minut, w związku z tym, że 
odnośne przedsiębiorstwo lotnicze z przyczyn operacyjnych 
postanowiło zmienić maszynę, przy czym maszyna, która 
miała zastąpić wcześniejszą została uszkodzona jeszcze przed 
międzylądowaniem wymagając interwencji technicznej, z 
którego to powodu samolot przybył do miejsca przeznaczenia 
z ww. opóźnieniem wynoszącym trzy godziny i pięćdziesiąt 
pięć minut. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.01.10, s. 4. 
( 2 ) Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodo
wania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na 
pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. L 46, s. 1). 
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Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 12, 17, 18 oraz, stosownie do okoliczności, art. 39 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w wersji 
skonsolidowanej w Amsterdamie w dniu 2 października 
1997 r. sprzeciwiają się przepisowi prawa krajowego 
takiemu jak art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. j) belgijskiego dekretu 
królewskiego z dnia 25 listopada 1991 r. o bezrobociu, 
który uzależnia uzyskanie prawa do zasiłku absolwenckiego 
przez młodego obywatela Unii Europejskiej, który nie jest 
pracownikiem w rozumieniu art. 39 traktatu, który ukończył 
naukę na poziomie szkoły średniej w Unii Europejskiej, lecz 
nie w placówce oświatowej prowadzonej, finansowanej albo 
uznawanej przez jedną ze wspólnot Belgii i który uzyskał 
dyplom wydany przez jedną z tych wspólnot stwierdzający 
równoważność takiej nauki ze świadectwem ukończenia 
nauki wydawanym przez właściwą komisję jednej z tych 
wspólnot po ukończeniu nauki w tych belgijskich placów
kach oświatowych lub też dyplom uprawniający do podjęcia 
studiów wyższych, od warunku wcześniejszego ukończe
niem przez niego sześcioletniej nauki w placówce oświa
towej prowadzonej, finansowanej albo uznawanej przez 
jedną ze wspólnot Belgii, jeżeli ten warunek jest wyłączny 
i bezwzględny? 

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, czy 
okoliczności, które absolwent, który nie ukończył sześciolet
niej nauki w belgijskiej placówce oświatowej, przedstawia w 
pierwszym pytaniu, tzn., że mieszka w Belgii ze swoim 
belgijskim współmałżonkiem i jest zarejestrowany jako 
osoba poszukująca zatrudnienia w belgijskim urzędzie 
zatrudnienia stanowią okoliczności, które należy uwzględnić 
w celu dokonania oceny związku pomiędzy absolwentem a 
belgijskim rynkiem pracy w świetle art. 12, 17, 18 i, 
stosownie do okoliczności, art. 39 traktatu? W jakiej mierze 
należy uwzględnić okres zamieszkania, czas trwania związku 
małżeńskiego i czas zarejestrowania jako osoba poszukująca 
zatrudnienia?
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