
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesarbeitsgericht — Wykładnia art. 21 Karty praw podsta
wowych Unii Europejskiej (Dz.U. C 83 z dnia 30 marca 
2010 r., s. 389), wdrożonego dyrektywą Rady 2000/78/WE z 
dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy 
(Dz.U. L 303, s. 16) — Wynagrodzenie pracowników kontrak
towych służby cywilnej jednego z państw członkowskich — 
Uregulowania krajowe przewidujące zróżnicowanie wynagro
dzenia podstawowego ze względu na wiek 

Sentencja 

1) Zasadę niedyskryminacji ze względu na wiek, ustanowioną w 
art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i skonkrety
zowaną w dyrektywie Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 
2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego trakto
wania w zakresie zatrudnienia i pracy, a w szczególności w art. 2 i 
art. 6 ust. 1 owej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że 
stoją one na przeszkodzie stosowaniu postanowień układu zbioro
wego pracy, takich jak w sprawie głównej, przewidujących okre 
ślanie wymiaru wynagrodzenia pracownika kontraktowego sektora 
publicznego w chwili jego zatrudnienia, w ramach konkretnej 
grupy zaszeregowania, w zależności od wieku tego pracownika. 
Okoliczność, że prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie 
stosowaniu tego uregulowania, a uregulowanie to zawarte jest w 
układzie zbiorowym pracy, nie narusza prawa do negocjowania i 
zawierania układów zbiorowych pracy chronionego na mocy 
art. 28 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 

2) Artykuł 2 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 2000/78 oraz art. 28 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten 
sposób, że nie stoją one na przeszkodzie stosowaniu takich posta
nowień układu zbiorowego pracy, jak postanowienia będące przed
miotem postępowania głównego w sprawie C-297/10, które 
zastępują system wynagrodzeń powodujący dyskryminację ze 
względu na wiek systemem opartym na kryteriach obiektywnych, 
utrzymując jednocześnie w okresie przejściowym, ograniczonym w 
czasie niektóre ze skutków dyskryminacyjnych pierwotnego systemu 
w celu zapewnienia zatrudnionym już pracownikom przejścia do 
nowego systemu bez utraty dochodów. 

( 1 ) Dz.U. C 260 z 25.9.2010. 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 13 lipca 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy
cjalnym złożony przez Curtea de Apel Craiova — 
Rumunia) — Administrația Finanțelor Publice a Muni
cipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu 

przeciwko Claudii Noricy Vijulan 

(Sprawa C-335/10) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania 
— Podatki wewnętrzne — Artykuł 110 TFUE — Podatek od 
zanieczyszczeń pobierany przy pierwszej rejestracji pojazdów 

samochodowych) 

(2011/C 311/18) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Curtea de Apel Craiova 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului 
Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu 

Strona pozwana: Claudia Norica Vijulan 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Curtea de Apel Craiova — Rejestracja używanych pojazdów 
uprzednio zarejestrowanych w innych państwach członkow
skich — Podatek ekologiczny nakładany na pojazdy samocho
dowe przy ich pierwszej rejestracji w danym państwie człon
kowskim — Zgodność przepisów krajowych z art. 110 TFUE 
— Czasowe zwolnienie dotyczące pojazdów o określonych 
parametrach 

Sentencja 

Artykuł 110 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie ustanowieniu przez państwo członkowskie podatku od 
zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy samochodowe, pobieranego 
przy pierwszej rejestracji pojazdu w tym państwie członkowskim, jeżeli 
ten środek podatkowy zostaje ukształtowany w sposób zniechęcający do 
wprowadzania do ruchu w tymże państwie członkowskim pojazdów 
używanych nabytych w innych państwach członkowskich, nie znie
chęcając równocześnie do nabywania na rynku krajowym pojazdów 
używanych w tym samym wieku i o takim samym stopniu zużycia. 

( 1 ) Dz.U. C 274 z 9.10.2010. 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 13 lipca 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bacău — 
Rumunia) — Direcția Generală a Finanțelor Publice 
Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău przeciwko 

Lilii Druțu 

(Sprawa C-438/10) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania 
— Podatki wewnętrzne — Artykuł 110 TFUE — Podatek od 
zanieczyszczeń pobierany przy pierwszej rejestracji pojazdów 

samochodowych) 

(2011/C 311/19) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Curtea de Apel Bacău 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, 
Administrația Finanțelor Publice Bacău 

Strona pozwana: Lilia Druțu
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