
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundesverwaltungsgericht w dniu
22 stycznia 2007 r. — 01081 Telecom AG przeciwko Repu-

blice Federalnej Niemiec

(Sprawa C-15/07)

(2007/C 69/13)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesverwaltungsgericht.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: 01081 Telecom AG.

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec.

Pytania prejudycjalne

Czy przejściowe utrzymanie w mocy obowiązującego
poprzednio w prawie krajowym ustawowego wymogu ustalania
cen wzajemnych połączeń na podstawie kosztów skutecznego
świadczenia usług — mimo że nie jest to wymagane prawem
wspólnotowym — jest zgodne z art. 27 zdanie pierwsze dyrek-
tywy 2002/21/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci
i usług łączności elektronicznej (dyrektywy ramowej) oraz
z art. 7 dyrektywy 2002/19/WE (2) Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łącz-
ności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajem-
nych połączeń (dyrektywy o dostępie)?

(1) Dz.U. L 108, str. 33.
(2) Dz.U. L 108, str. 7.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu
23 stycznia 2007 r. — Paul Chevassus-Marche przeciwko
Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux

minérales d'Evian SA (SAEME)

(Sprawa C-19/07)

(2007/C 69/14)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour de cassation

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Paul Chevassus-Marche.

Strona pozwana: Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA),
Eaux minérales d'Evian SA (SAEME)

Pytania prejudycjalne

Czy art. 7 ust. 2 dyrektywy 86/853/EWG z dnia 18 grudnia
1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działa-
jących na własny rachunek (1) należy interpretować w ten
sposób, że przedstawiciel handlowy, któremu powierzono okreś-
lony obszar geograficzny ma prawo do prowizji w sytuacji, gdy
transakcja handlowa została zawarta między osobą trzecią a
klientem pochodzącym z tego obszaru, bez bezpośredniego lub
pośredniego udziału w tej transakcji zleceniodawcy?

(1) Dz.U. L 382, str. 17.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we
Wrocławiu (Rzeczpospolita Polska) w dniu 25 stycznia
2007 r. — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we

Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

(Sprawa C-25/07)

(2007/C 69/15)

Język postępowania: polski

Sąd krajowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Alicja Sosnowska

Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu
Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

Pytania prejudycjalne

1) Czy unormowanie art. 5 ust. 3 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską w zw. z art. 2 Pierwszej Dyrektywy
Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia
11 kwietnia 1967 roku w sprawie harmonizacji przepisów
Państw Członkowskich zakresie podatków obrotowych (67/
227/EEC) (1) i art. 18 ust. 4 Szóstej Dyrektywy Rady
Wspólnot Europejskich z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie
harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących
podatków obrotowych — wspólny system podatku od
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku
(77/388/EEC) (2) daje państwu członkowskiemu prawo wpro-
wadzenia do krajowego unormowania podatku od towarów i
usług rozwiązań określonych w art. 97 ust. 5 i 7 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
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2) Czy do przewidzianych w art. 27 ust. 1 VI Dyrektywy
środków specjalnych mających na celu zapobieżenie pewnym
rodzajom uchylania się lub unikania opodatkowania zaliczają
się rozwiązania określone w art. 97 ust. 5 i 7 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

(1) Dz.U. 71, str. 1301. Polskie wydanie specjalne Rozdział 09 Tom 01
P. 3.

(2) Dz.U. L 145, str. 1. Polskie wydanie specjalne Rozdział 09 Tom 01
P. 23.

Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

(Sprawa C-30/07)

(2007/C 69/16)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Condou-Durande i B. D. Simon, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Węgierska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia
25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw
trzecich będących rezydentami długoterminowymi (1), a w
każdym razie nie powiadamiając o tych przepisach Komisji,
Republika Węgierska uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Węgierskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 23 stycznia
2006 r.

(1) Dz.U. L 16, str. 44.

Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-34/07)

(2007/C 69/17)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
M. Condou-Durande, pełnomocnik)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia
25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw
trzecich będących rezydentami długoterminowymi (1) lub
w każdym razie nie powiadamiając o ich przyjęciu Komisji,
Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło swoim zobowiąza-
niom, ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy 2003/109/WE
upłynął w dniu 23 stycznia 2006 r.

(1) Dz.U. 2004, L 16, str. 44.

Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-37/07)

(2007/C 69/18)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
M. Condou-Durande, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Francuska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia
25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw
trzecich będących rezydentami długoterminowymi (1) lub
w każdym razie nie powiadamiając o ich przyjęciu Komisji,
Republika Francuska uchybiła swoim zobowiązaniom,
ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.
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