
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez House of Lords (Zjednoczone Królestwo) w
dniu 5 sierpnia 2008 r. — Aventis Pasteur SA przeciwko
Masterowi Declanowi O'Byrne'owi (reprezentowanemu w

postępowaniu przez swoją matkę)

(Sprawa C-358/08)

(2008/C 260/19)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

House of Lords (Zjednoczone Królestwo)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Aventis Pasteur SA

Strona pozwana: Master Declan O'Byrne

Pytania prejudycjalne

Czy przepisy prawne państwa członkowskiego pozwalające na
wstąpienie nowego podmiotu w miejsce strony pozwanej w
sprawie wszczętej na podstawie dyrektywy dotyczącej odpowie-
dzialności za produkty wadliwe (1) po upływie 10-letniego
okresu dla egzekwowania praw ustanowionego w jej art. 11 w
sytuacji, gdy jedyny podmiot wskazany jako strona pozwana w
postępowaniu wszczętym w trakcie tego 10-letniego okresu nie
był objęty zakresem zastosowania jej art. 3, są zgodne z tą
dyrektywą?

(1) Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia prze-
pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw
członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe
(Dz.U. L 210, s. 29).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal de Première Instance d'Arlon
(Belgia) w dniu 7 sierpnia 2008 r. — Marc Vandermeir

przeciwko État Belge, SPF Finances

(Sprawa C-364/08)

(2008/C 260/20)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Tribunal de Première Instance d'Arlon

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Marc Vandermeir

Strona pozwana: État belge — SPF Finances

Pytania prejudycjalne

Czy art. 43 WE lub art. 49 WE sprzeciwiają się temu, aby
uregulowanie krajowe jednego państwa członkowskiego, takie
jak sporne uregulowanie, nakładało na osobę prowadzącą dzia-
łalność na własny rachunek zamieszkałą w tym państwie człon-
kowskim obowiązek zarejestrowania tam jego pojazdu, gdy
osoba ta prawie wyłącznie wykonuje swoją działalność gospo-
darczą w innym państwie członkowskim z posiadanego tam
przez nią stałego przedsiębiorstwa, także wówczas, gdy pojazd
ten nie jest ani zasadniczo przeznaczony do stałego używania w
pierwszym państwie członkowskim, ani też w rzeczywistości
nie jest on używany w ten sposób?

Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu

Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(Sprawa C-367/08)

(2008/C 260/21)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
N. Yerrel, pełnomocnik)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając wszystkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych
do zastosowania się do dyrektywy 2006/22/WE (1) Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w
sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń
Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących
przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w
transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady
88/599/EWG1, a w każdym razie nie informując o ich usta-
nowieniu Komisji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom ciążącym na
niej na mocy art. 16 tej dyrektywy.

— obciążenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 1 kwietnia
2007 r.

(1) Dz.U. L 102, s. 35.
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