
Jak wynika z treści art. 23 ust. 2 lit. a) dyrektywa ustanawia
system uprzedniego zatwierdzania taryf lub co najmniej metod
stosowanych do ich wyliczania lub ustanawiania. Królestwo
Szwecji wyraźnie stwierdziło, że obecnie obowiązujące w Szwecji
zasady wyliczania taryf oraz kryteria jakim taryfy muszą odpo-
wiadać są oparte na systemie kontroli a posteriori, ale że nowy
system uprzedniego zatwierdzenia jest aktualnie rozważany i
projekt ustawy w tym przedmiocie będzie prawdopodobnie
przedłożony parlamentowi w czerwcu 2008 r.

Z przedstawionych powyżej względów Komisja uważa, że Króle-
stwo Szwecji nie dokonało prawidłowej transpozycji dyrektywy
2003/54/WE do prawa krajowego, a w szczególności art. 15
ust. 2 lit. b) i c) oraz art. 23 ust. 2 lit. a) tej dyrektyw.

(1) Dz.U. 2003 L 176, s. 37.
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Pytania prejudycjalne

Czy wykładni art. 2 pkt 2 lit. a), art. 3 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2
dyrektywy 2004/38/WE, zmieniającej rozporządzenie (EWG)

nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG,
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG,
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (1)
należy dokonywać w ten sposób, że dotyczą one jedynie tych
członków rodziny, którzy uzyskali ten status przed dniem, w
którym obywatel Unii, któremu pragną towarzyszyć lub do
niego dołączyć, skorzystał z prawa swobody przepływu przy-
znanego mu w art. 39 traktatu WE, czy przeciwnie, każdy
obywatel Unii, który skorzystał z przysługującego mu prawa
swobody przepływu i osiedlił się w państwie członkowskim
innym niż to, którego jest obywatelem, ma prawo do tego, by
dołączył do niego członek rodziny, przy czym ten członek
rodziny nie musi spełniać warunku związanego z datą nabycia
tego statusu?

(1) Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich
rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium
państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG)
nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG,
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG,
90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. L 158 s. 77).
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