
Strony w postępowaniu głównym 

Strona wnosząca odwołanie: Marjan Noorzia 

Pozwany organ: Bundesministerin für Inneres 

Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 4 ust. 5 dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 
22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin ( 1 ) 
należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uregu
lowaniu, zgodnie z którym małżonek i zarejestrowany partner 
już w chwili złożenia wniosku muszą mieć ukończony 21. rok 
życia, aby mogli być uznani za członków rodziny uprawnio
nych do łączenia? 

( 1 ) Dz.U. L 251, s. 12. 
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Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Cour d'appel de Bruxelles 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: bpost SA 

Strona pozwana: Institut belge des services postaux et des télé
communications (IBPT) 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 12 tiret piąte dyrektywy 1997/67/WE ( 1 ), 
zmienionej przez dyrektywy 2002/39/WE ( 2 ) i 2008/06/ 
WE ( 3 ), należy interpretować w ten sposób, że nakłada on 
obowiązek niedyskryminacji, zwłaszcza w stosunkach 
pomiędzy operatorem świadczącym usługi powszechne a 
pośrednikami, w odniesieniu do rabatów funkcjonalnych 
przyznawanych przez tego operatora, przy czym rabaty o 
charakterze wyłącznie ilościowym objęte są stosowaniem 
art. 12 tiret czwarte? 

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 
pierwsze, czy rabat o charakterze wyłącznie ilościowym jest 
zgodny z obowiązkiem niedyskryminacji przewidzianym w 
art. 12 tiret czwarte, jeśli zróżnicowanie cen, jakie wprowa
dza, opiera się na czynniku obiektywnym uwzględniającym 
właściwy rynek geograficzny i usług i nie prowadzi do 
efektu wykluczenia lub wzmocnienia lojalności? 

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie 
pierwsze, czy rabat ilościowy przyznany pośrednikowi 
narusza zasadę niedyskryminacji przewidzianą w art. 12 
tiret piąte, jeśli jego wysokość nie jest równa rabatowi przy
znawanemu nadawcy, który nadaje równoważną ilość prze
syłek, ale jest równa wszystkim rabatom, które są przyzna
wane wszystkim nadawcom na podstawie liczby przesyłek 
każdego z tych nadawców, których przesyłki zebrał? 

( 1 ) Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku 
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości 
usług (Dz.U. L 15 z 21.1.1998, s. 14). 

( 2 ) Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
10 czerwca 2002 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w zakresie 
dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych 
(Dz.U. L 176, s. 21). 

( 3 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 
20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu 
do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług poczto
wych Wspólnoty (Dz.U. L 52, s. 3).
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