
Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 23 maja
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Sozialgericht Würzburg — Niemcy)
— Otmar Greser przeciwko Bundesagentur für Arbeit

(Sprawa C-438/06) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Oczywista niedopuszczalność)

(2007/C 199/23)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Sozialgericht Würzburg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Otmar Greser

Strona pozwana: Bundesagentur für Arbeit

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Sozialgericht Würzburg — Wykładnia art. 71 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r.
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do
pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we
Wspólnocie (Dz. U. L 149, str. 2) — Naliczanie zasiłków dla
bezrobotnych dla przewoźnika na Renie („Rheinschiffer”), który
zamieszkiwał podczas ostatniego zatrudnienia na terytorium
państwa członkowskiego innego niż państwo miejsca zatrud-
nienia i powracał do swego miejsca zamieszkania tylko raz na
dwa tygodnie zgodnie ze swoją umową o pracę — Kwalifikacja
tego pracownika jako „pracownika przygranicznego” lub
„pracownika innego niż pracownika przygranicznego”

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez
Sozialgericht Würzburg postanowieniem z dnia 28 września 2006 r.
jest oczywiście niedopuszczalny.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006 r.

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 13 czerwca
2007 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożone przez Tribunal Superior de Justicia de
Asturias — Hiszpania) — José Manuel Blanco Pérez, María
del Pilar Chao Gómez przeciwko Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, Federación Empresarial de Farmacéu-

ticos (FEFE), Principado de Asturias

(Sprawy połączone C-72/07 i C-111/07) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Niedopuszczalność)

(2007/C 199/24)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal Superior de Justicia de Asturias

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao
Gómez

Strona pozwana: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, Fede-
ración Empresarial de Farmacéuticos (FEFE), Principado de Astu-
rias

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunal Superior de Justicia de Asturia — Wykładnia art. 43
WE — Uregulowanie ustanawiające przesłanki, jakie należy
spełnić w celu otwarcia nowych aptek

Sentencja

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez
Tribunal Superior de Justicia de Asturias postanowieniami z dnia
30 listopada 2006 r. i 29 stycznia 2007 r. są oczywiście niedopusz-
czalne.

(1) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.
Dz.U. C 95 z 28.4.2007.

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

(Sprawa C-193/07)

(2007/C 199/25)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Recchia i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska
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