
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niederlandy)
w dniu 27 grudnia 2006 r. — Staatssecretaris van Financiën

przeciwko Road Air Logistics Customs BV

(Sprawa C-526/06)

(2007/C 42/30)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden (Niederlandy)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Staatssecretaris van Financiën

Strona pozwana: Road Air Logistics Customs BV

Pytanie prejudycjalne

Czy sformułowanie „nie była prawnie należna” występujące w
art. 236 kodeksu celnego (1) należy interpretować w ten sposób,
że obejmuje ono również przypadki, gdy miejsce powstania
długu celnego nie zostało określone na podstawie odnośnych
przepisów rozporządzenia wykonawczego do kodeksu
celnego (2)?

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października
1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302, str.
1).

(2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r.
ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz.U. L 253, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

(Sprawa C-528/06)

(2007/C 42/31)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
E. Montaguti, pełnomocnik)

Strona pozwana: Królestwo Belgii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu

zastosowania się do dyrektywy 2003/98/WE (1) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicz-
nego, a w każdym razie nie przekazując ich do wiadomości
Komisji, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom ciążącym
na nim na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 1 lipca 2005 r.

(1) Dz.U. L 345, str. 90.

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-529/06)

(2007/C 42/32)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
E. Montaguti)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2003/98/WE (1) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicz-
nego, a w każdym razie nie przekazując ich do wiadomości
Komisji, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowią-
zaniom ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 1 lipca 2005 r.

(1) Dz.U. L 345, str. 90.
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