
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Curte de Apel Bacău (Rumunia) w dniu 13 
września 2010 r. — SC SEMTEX SRL przeciwko Direcția 
Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația 

Finanțelor Publice Bacău 

(Sprawa C-440/10) 

(2010/C 328/25) 

Język postępowania: rumuński 
Sąd krajowy 

Curtea de Apel Bacau 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: SC SEMTEX SRL. 

Strona pozwana: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, 
Administrația Finanțelor Publice Bacău 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy wykładni art. 110 akapit pierwszy TFUE (uprzednio art. 
90 WE), w świetle którego żadne państwo członkowskie nie 
nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych 
państw członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokol
wiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio 
lub pośrednio na podobne produkty krajowe, należy doko
nywać w ten sposób, że sprzeciwia się możliwości ustano
wienia podatku od zanieczyszczeń emitowanych przez 
pojazdy silnikowe, nakładanego przy pierwszej rejestracji 
na terytorium państwa członkowskiego, o cechach określo
nych w OUG nr 50/2008 — podatku mogącego stanowić 
podatek wewnętrzny obciążający towary pochodzące z 
innych państw członkowskich — w świetle okoliczności, 
że rzeczony podatek nie jest pobierany przy ponownej 
rejestracji w Rumunii pojazdu silnikowego o takich samych 
parametrach co przywożony pojazd używany? 

2) Czy wykładni art. 110 akapit drugi TFUE (uprzednio art. 90 
WE), w świetle którego żadne państwo członkowskie nie 
nakłada na produkty innych państw członkowskich 
podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne 
produkty, należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia 
się możliwości ustanowienia podatku od zanieczyszczeń 
emitowanych przez pojazdy silnikowe, nakładanego przy 
pierwszej rejestracji na terytorium państwa członkowskiego, 
o cechach określonych w OUG nr 50/2008, zważywszy na 
to, że rządowy dekret nadzwyczajny nr 218/2008 wyłącza 
zapłatę podatku od zanieczyszczeń w przypadku kategorii 
pojazdów mających parametry techniczne pojazdów produ
kowanych w Rumunii? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Curte de Apel Bacău w dniu 13 września 
2010 r. — Ioan Anghel przeciwko Direcția Generală a 
Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice 

Bacău 

(Sprawa C-441/10) 

(2010/C 328/26) 

Język postępowania: rumuński 
Sąd krajowy 

Curtea de Apel Bacău 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ioan Anghel. 

Strona pozwana: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, 
Administrația Finanțelor Publice Bacău. 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy wykładni art. 110 akapit pierwszy TFUE (uprzednio art. 
90 WE), w świetle którego żadne państwo członkowskie nie 
nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych 
państw członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokol
wiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio 
lub pośrednio na podobne produkty krajowe, należy doko
nywać w ten sposób, że sprzeciwia się możliwości ustano
wienia podatku od zanieczyszczeń emitowanych przez 
pojazdy silnikowe, nakładanego przy pierwszej rejestracji 
na terytorium państwa członkowskiego, o cechach określo
nych w OUG nr 50/2008 — podatku mogącego stanowić 
podatek wewnętrzny obciążający towary pochodzące z 
innych państw członkowskich — w świetle okoliczności, 
że rzeczony podatek nie jest pobierany przy ponownej 
rejestracji w Rumunii pojazdu silnikowego o takich samych 
parametrach co przywożony pojazd używany? 

2) Czy wykładni art. 110 akapit drugi TFUE (uprzednio art. 90 
WE), w świetle którego żadne państwo członkowskie nie 
nakłada na produkty innych państw członkowskich 
podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne 
produkty, należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia 
się możliwości ustanowienia podatku od zanieczyszczeń 
emitowanych przez pojazdy silnikowe, nakładanego przy 
pierwszej rejestracji na terytorium państwa członkowskiego, 
o cechach określonych w OUG nr 50/2008, zważywszy na 
to, że rządowy dekret nadzwyczajny nr 218/2008 wyłącza 
zapłatę podatku od zanieczyszczeń w przypadku kategorii 
pojazdów mających parametry techniczne pojazdów produ
kowanych w Rumunii?
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