
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 2 marca
2007 r. — J. C. M. Beheer B.V. przeciwko Staatssecretaris

van Financiën

(Sprawa C-124/07)

(2007/C 95/62)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: J. C. M. Beheer B.V.

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 13 część B lit. a) szóstej dyrektywy (1) obejmuje działal-
ność osoby (prawnej), która wykonuje działalność charakterys-
tyczną i zasadniczą dla maklera ubezpieczeniowego i jego
przedstawiciela, w przypadku gdy działa ona przy zawieraniu
umów ubezpieczenia w imieniu innego maklera ubezpieczenio-
wego lub jego przedstawiciela?

(1) Szósta dyrektywa Rady (77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odnie-
sieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U.
L 145, str. 1).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Sąd Rejonowy w Jaworznie (Rzeczpo-
spolita Polska) w dniu 7 marca 2007 — Piotr Kawala/

Gmina Miasta Jaworzna

(Sprawa C-134/07)

(2007/C 95/63)

Język postępowania: polski

Sąd krajowy

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Piotr Kawala

Strona pozwana: Gmina Miasta Jaworzna

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 90 TWE stanowił przeszkodę w stosowaniu §1 rozpo-
rządzenia z dnia 28 lipca 2003 r. wydanego przez Ministra
Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, w
zakresie w jakim uzależnia zarejestrowanie pojazdu sprowadzo-
nego spoza Rzeczpospolitej Polskiej, z innego państwa człon-
kowskiego, od uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu w
kwocie 500 zł?

Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

(Sprawa C-145/07)

(2007/C 95/64)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
K. Simonsson i R. Vidal Puig)

Strona pozwana: Królestwo Szwecji

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom
ciążącym na nim na mocy dyrektywy 2003/42/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. w
sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym (1) przez
to, że nie przyjęło przepisów ustawodawczych, wykonaw-
czych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania
się do tej dyrektywy, a w każdym razie przez to, że nie noty-
fikowało tych przepisów Komisji oraz

— obciążenie Królestwa Szwecji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transponowania dyrektywy do krajowego porządku
prawnego upłynął w dniu 4 lipca 2005 r.

(1) JO L 167 z 4 lipca 2003, str. 23.
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