
Sentencja

1) Nie przyjmując w przewidzianym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się
do dyrektywy Komisji 2005/28/WE z dnia 8 kwietnia 2005 r.
ustalającej zasady oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki
klinicznej w odniesieniu do badanych produktów leczniczych prze-
znaczonych do stosowania u ludzi, a także wymogi zatwierdzania
produkcji oraz przywozu takich produktów, a w każdym razie nie
powiadamiając o nich Komisji, Republika Czeska uchybiła zobo-
wiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 31 ust 1 tej dyrek-
tywy.

2) Republika Czeska zostaje obciążona kosztami postępowania.

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

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Landgericht Mannheim (Niemcy) w dniu
12 lipca 2007 r. — postępowanie karne przeciwko Karlowi

Schwarz

(Sprawa C-321/07)

(2007/C 283/09)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Landgericht Mannheim

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Karl Schwarz

Pytania prejudycjalne

1. Czy jest dopuszczalne na gruncie prawa wspólnotowego, aby
— wbrew art. 7 ust. 5 dyrektywy 91/439/EWG (1) —

obywatel UE mógł posiadać ważne krajowe prawo jazdy oraz
drugie prawo jazdy wydane przez inne państwo członkow-
skie, w przypadku gdy oba zostały uzyskane przed przystą-
pieniem obcego państwa członkowskiego do UE oraz, jeśli
tak

2. Czy odebranie — przed wejściem w życie Fahrerlaubnisve-
rordnung z dnia 1 stycznia 1999 r. (rozporządzenia w
sprawie prawa jazdy, FeV) — wydanego później drugiego
krajowego prawa jazdy z powodu kierowania pojazdem

samochodowym w stanie nietrzeźwości skutkuje tym, że
ważność wydanego uprzednio za granicą pierwszego prawa
jazdy nie musi być uznawana na terytorium kraju po przy-
stąpieniu tego obcego państwa do UE, mimo że okres krajo-
wego zakazu kierowania pojazdami już upłynął?

(1) Dyrektywa 91/439/EWG Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie
praw jazdy — Dz.U L 237, str. 1.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Supreme Court (Irlandia) w dniu 6 sierpnia
2007 r. — Nicole Hassett i Cheryl Doherty/The Medical
Defence Union Limited i MDU Services Limited przeciwko

Raymond Howard i Brian Davidson

(Sprawa C-372/07)

(2007/C 283/10)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

Supreme Court, Irlandia

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Nicole Hassett i Cheryl Doherty/The Medical
Defence Union Limited i MDU Services Limited

Strona pozwana: Raymond Howard i Brian Davidson

Pytania prejudycjalne

Jeżeli lekarze zakładają organizację służącą wzajemnej obronie
ich praw, mającą formę spółki utworzonej zgodnie z prawem
jednego z państw członkowskich, której cel polega na udzielaniu
wsparcia i przejmowaniu kosztów ponoszonych przez jej
członków praktykujących świadczenie usług medycznych w tym
samym i w innym państwie członkowskim, a udzielanie takiego
wsparcia lub przejęcie kosztów jest uzależnione od decyzji
zarządu tej spółki, podejmowanej zgodnie z postanowieniami
statutu tej spółki w ramach całkowicie dyskrecjonalnych upraw-
nień jej zarządu, to czy postępowanie, w którym decyzja odma-
wiająca udzielenia wsparcia lub przejęcia kosztów lekarzowi
praktykującemu w innym państwie członkowskim jest zaska-
rżana przez tego lekarza jako wydana przez tę spółkę z narusze-
niem jego praw wynikających czy to z umowy, czy też opartych
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na innej podstawie, należy uznać za postępowanie, którego
przedmiotem jest ważność decyzji organu tej spółki w rozu-
mieniu art. 22 pkt 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w
sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (1), co ozna-
czałoby, że sądy państwa członkowskiego, w którym spółka ta
ma swoją siedzibę, mają w tej sprawie jurysdykcję wyłączną?

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. L 12,
str. 1.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 8 sierpnia
2007 r. — STEKO Industriemontage GmbH przeciwko

Finanzamt Speyer-Germersheim

(Sprawa C-377/07)

(2007/C 283/11)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof (Niemcy).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: STEKO Industriemontage GmbH

Strona pozwana: Finanzamt Speyer-Germersheim

Pytania prejudycjalne

Czy art. 56 WE stoi na przeszkodzie uregulowaniu państwa
członkowskiego, zgodnie z którym zakaz odliczania utraconego
zysku, związanego z udziałami lub akcjami jednej spółki kapita-
łowej w innej spółce kapitałowej, wchodzi w życie wcześniej w
stosunku do udziałów lub akcji w spółkach zagranicznych
aniżeli do udziałów lub akcji w spółkach krajowych?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs
(Niemcy) w dniu 10 sierpnia 2007 r. — M-K Europa GmbH

& Co. KG przeciwko Stadt Regensburg

(Sprawa C-383/07)

(2007/C 283/12)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: M-K Europa GmbH & Co. KG

Strona pozwana: Stadt Regensburg

Pytania prejudycjalne

1) Czy przy ustalaniu, czy żywność w rozumieniu art. 1 ust. 2
rozporządzenia WE nr 258/97 (1) „dotychczas nie był[a] w
znacznym stopniu wykorzystywan[a] we Wspólnocie do
spożycia przez ludzi” może mieć znaczenie okoliczność, że
przywóz danej żywności na ograniczony obszar Wspólnoty
(w niniejszym przypadku do San Marino) miał miejsce na
krótko przed wejściem w życie rozporządzenia w dniu
15 maja 1997 r. i że była ona dostępna jedynie na tym ogra-
niczonym obszarze?

2) Czy aby uznać, że żywność nie jest nową żywnością w rozu-
mieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia WE nr 258/97
wystarczy ustalić, iż wszystkie składniki użyte do jej
produkcji były dotychczas w znacznym stopniu wykorzysty-
wane we Wspólnocie do spożycia przez ludzi?

3) Czy wykładni art. 1 ust. 2 lit. d) rozporządzenia WE
nr 258/97 należy dokonywać tak zawężająco, aby wyłączyć
z kategorii „żywnoś[ci] […] składając[ej] się z […] wodo-
rostów” żywność wytworzoną wyłącznie z takich wodo-
rostów, które były dotychczas wykorzystywane we Wspól-
nocie do spożycia przez ludzi?

4) Czy żywność może zostać uznana za taką, o „któr[ej] już
wiadomo, że [jest] bezpieczn[a] dla zdrowia” w rozumieniu
art. 1 ust. 2 lit. e) rozporządzenia WE nr 258/97, jeśli
doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa tej żywności
istnieje jedynie w regionach znajdujących się poza Europą (w
niniejszym przypadku w Japonii)?

5) Czy żywność może zostać uznana za taką, o „któr[ej] już
wiadomo, że [jest] bezpieczn[a] dla zdrowia” ze względu na
to, że jest produkowana z wykorzystaniem składników, o
których już wiadomo, że są bezpieczne dla zdrowia, za
pomocą aktualnie wykorzystywanych technologii wytwór-
czych lub przetwórczych, jeśli dotychczasowe doświadczenie
nie obejmuje kombinacji tych składników i tych technologii?
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