
Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 4 grudnia 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu

Księstwu Luksemburga

(Sprawa C-223/08) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2006/100/WE — Brak transpozycji w wyzna-
czonym terminie)

(2009/C 19/16)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
C. Huvelin, pełnomocnik)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciel:
C. Schiltz, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Nieus-
tanowienie w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych
do zastosowania się do dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia
20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dzie-
dzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpie-
niem Bułgarii i Rumunii (Dz. U. L 363, s. 141) lub niepowiado-
mienie o ich przyjęciu Komisji

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się
do dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r.
dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego prze-
pływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii,
Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom ciążącym
na nim na mocy tej dyrektywy.

2) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 171 z 5.7.2008 r.

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 24 paździer-
nika 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Tribunal de Première
Instance d'Arlon — Belgia) — Marc Vandermeir przeciwko

państwu belgijskiemu — SPF Finances

(Sprawa C-364/08) (1)

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Swoboda
przedsiębiorczości — Artykuł 43 WE — Swobodne świad-
czenie usług — Artykuł 49 WE — Pojazdy samochodowe —
Użytkowanie przez osobę zamieszkałą w jednym państwie
członkowskim pojazdu zarejestrowanego w innym państwie
członkowskim — Opodatkowanie tego pojazdu w pierwszym

państwie członkowskim)

(2009/C 19/17)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Tribunal de Première Instance d'Arlon

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Marc Vandermeir

Strona pozwana: Państwo belgijskie — SPF Finances

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunal de Première Instance d'Arlon — Wykładnia art. 43 lub
49 WE — Przepis państwa członkowskiego zobowiązujący
osobę prowadzącą działalność na własny rachunek mającą
miejsce zamieszkania w tym państwie do zarejestrowania w nim
jej pojazdu samochodowego już zarejestrowanego w innym
państwie członkowskim, w którym prowadzi ona działalność
zawodową na własny rachunek — Przeszkoda w swobodzie
przedsiębiorczości lub w swobodnym świadczeniu usług

Sentencja

Artykuły 43 WE i 49 WE należy interpretować w ten sposób, że stoją
one na przeszkodzie uregulowaniom krajowym państwa członkow-
skiego, takich jak będące przedmiotem postępowania przed sądem
krajowym, na mocy których osoba prowadząca działalność na własny
rachunek, mająca miejsce zamieszkania w tym państwie członkowskim,
zobowiązana jest zarejestrować w nim pojazd wzięty w leasing od
spółki mającej siedzibę w innym państwie członkowskim, w sytuacji,
gdy pojazd ten nie jest ani zasadniczo przeznaczony do stałego użytku
na terytorium pierwszego państwa członkowskiego ani w rzeczywistości
nie jest użytkowany w ten sposób.

(1) Dz.U. C 260 z 11.10.2008.
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