
Postanowienie Trybunału z dnia 10 grudnia 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Sąd Rejonowy w Jaworznie) — Piotr

Kawala przeciwko Gminie Miasta Jaworzna

(Sprawa C-134/07) (1)

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Podatek
wewnętrzny w przypadku produktu przywożonego z innego
państwa członkowskiego wyższy niż w przypadku produktu
podobnego nabywanego na miejscu — Artykuł 90 akapit
pierwszy WE — Opłata nakładana przy pierwszej rejestracji

na przywożone samochody używane)

(2008/C 64/22)

Język postępowania: polski

Sąd krajowy

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Piotr Kawala

Strona pozwana: Gmina Miasta Jaworzna

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Sąd
Rejonowy w Jaworznie — Wykładnia art. 90 WE — Opłata
pobierana za wydanie karty pojazdu przy pierwszej jego rejes-
tracji w państwie członkowskim, której wysokość bardzo
istotnie przekracza wysokość opłaty pobieranej za wydanie
wtórnika karty pojazdu — Zasada neutralności podatków
wewnętrznych w odniesieniu do konkurencji między produk-
tami już znajdującymi się na rynku krajowym a produktami
będącymi przedmiotem przywozu

Sentencja

Artykuł 90 akapit pierwszy WE należy interpretować w ten sposób, że
sprzeciwia się on opłacie, takiej jak ta przewidziana w § 1 ust. 1
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, która to opłata w praktyce
jest nakładana w związku z pierwszą rejestracją używanego pojazdu
samochodowego przywiezionego z innego państwa członkowskiego, lecz
nie jest nakładana w związku z nabyciem w Polsce używanego pojazdu
samochodowego, jeśli jest on tam już zarejestrowany.

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

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji
(czwarta izba) wydanego w dniu 15 stycznia 2007 r. w
sprawie T-276/06 Sellier przeciwko Komisji, wniesione w

dniu 3 kwietnia 2007 r. przez Jean Yves'a Selliera

(Sprawa C-191/07 P)

(2008/C 64/23)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Jean Yves Sellier (przedstawiciel: J. Y.
Leeman, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich

Postanowieniem z dnia 18 września 2007 r. Trybunał (szósta
izba) oddalił odwołanie i obciążył J.Y. Selliera jego własnymi
kosztami.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia
izba) wydanego w dniu 11 września 2007 r. w sprawie
T-28/07, Fels-Werke GmbH, Saint-Gobain Glass
Deutschland GmbH, Spenner-Zement GmbH & Co. KG
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w
dniu 19 listopada 2007 r. przez Saint-Gobain Glass

Deutschland GmbH

(Sprawa C-503/07 P)

(2008/C 64/24)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Saint-Gobain Deutschland GmbH (przedsta-
wiciele: adwokaci H. Posser i S. Altenschmidt)

Druga strona postępowania: Fels-Werke GmbH, Spenner-Zement
GmbH & Co. KG, Komisja Wspólnot Europejskich
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