
4) czy procedura kontrolna dotycząca zgodności z przepisami
wspólnotowymi dozwolonych przez regiony włoskie
limitów ostrzału w drodze wyjątku, o których mowa w art.
19 bis ustawy nr 157/92, poprzedzona etapem upomina-
wczym, a zatem zależna od technicznych terminów
koniecznych do przyjęcia i publikacji decyzji, gdy w tym
czasie obowiązuje już kalendarz krótkoterminowy, który
zezwala na sam odstrzał, jest w stanie zagwarantować
skuteczne stosowanie dyrektywy 79/409/WE.

(1) Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 14 lutego 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Nider-

landów

(Sprawa C-66/05)

(2005/C 93/25)

(Język postępowania: niderlandzki)

W dniu 14 lutego 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez Denisa Martina i Pietera
van Nuffela przeciwko Królestwu Niderlandów.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że Królestwo Niderlandów uchybiło swoim
zobowiązaniom wynikającym z art. 33 ust. 1 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 1408/71 (1) obliczając wysokość składek
na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem emerytur
wypłacanych na podstawie przepisów innego Państwa
Członkowskiego niż Niderlandy;

2) obciążenie Królestwa Niderlandów kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty–

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (ogólna
ustawa w sprawie kosztów choroby) reguluje przejęcie kosztów
leczenia, pielęgnacji i opieki w przypadku poważnych długotr-
wałych chorób lub kalectwa. Wszystkie osoby mające miejsce
zamieszkania na obszarze Niderlandów są ubezpieczone.
Chodzi więc o pewien rodzaj „ubezpieczenia społecznego”. Na

podstawie Wet Financiering Volksverzekering (ustawa w
sprawie finansowania ubezpieczenia społecznego) wszyscy
ubezpieczeni są zobowiązani do uiszczenia składek. Składka ta
jest obliczana na podstawie całkowitego dochodu.

Przepisy te mają skutek tego rodzaju, że osoba, która zamiesz-
kuje w Niderlandach i tam otrzymuje zarówno emeryturę
niderlandzką oraz emeryturę na podstawie przepisów innego
Państwa Członkowskiego, w myśl AWBZ jest ubezpieczona od
szczególnych kosztów choroby, ale również zobowiązana do
uiszczania składek. W obliczeniu tej składki uwzględniono
obydwie otrzymywane przez nią emerytury.

Zdaniem Komisji art. 33 ust. 1 rozporządzenia dopuszcza
jedynie, aby przy obliczeniu tej składki uwzględniana była
jedynie emerytura otrzymywana na podstawie przepisów nider-
landzkich. Zdaniem Niderlandów dopuszczalne jest uwzględ-
nienie całkowitego dochodu [ubezpieczonego], włączając
emeryturę, którą ubezpieczony otrzymuje na podstawie prze-
pisów innego Państwa Członkowskiego.

(1) Dz.U. L 149 z dnia 5.7.1971, str. 2. zmienione i zaktualizowane
przez rozporządzenie (WE) nr 118/97 (Dz.U. L 28 z dnia
30.1.1997, str. 1) i ostatnio zmienione przez rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 631/2004 (Dz.U. L 100 z dnia
6.4.2004, str. 1)

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony postanowieniem Finanzgerichts München
(Niemcy), wydanym dnia 1 lutego 2005 r., w sprawie
wspólnie zamieszkujących Jörga i Stefanie Wollny prze-

ciwko Finanzamt Landshut

(Sprawa C-72/05)

(2005/C 93/26)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 15 lutego 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Finanzge-
richts München (Niemcy), wydanym w dniu 1 lutego 2005 r. w
sprawie wspólnie zamieszkujących Jörga i Stefanie Wollny.
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