
Pytania prejudycjalne 

Czy z perspektywy art. 18 WE (obecnie art. 21 TFUE) sytuacja 
regulowana prawem wspólnotowym zachodzi, gdy państwo 
członkowskie opodatkowuje rozpoczęcie korzystania na krajo
wych drogach publicznych z pojazdu silnikowego w przypadku, 
gdy pojazd ten jest zarejestrowany w innym państwie człon
kowskim, został wypożyczony od osoby zamieszkałej w tym 
innym państwie członkowskim i jest wykorzystywany przez 
osobę zamieszkałą w tym pierwszym państwie członkowskim 
do przemieszczania się po jego terytorium? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w 
dniu 8 grudnia 2010 r. — Staatssecretaris van Financiën; 

druga strona postępowania: P. Mook 

(Sprawa C-579/10) 

(2011/C 72/12) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Staatssecretaris van Financiën 

Druga strona postępowania: P. Mook 

Pytanie prejudycjalne 

Czy z perspektywy art. 18 WE (obecnie art. 21 TFUE) sytuacja 
regulowana prawem wspólnotowym zachodzi, gdy państwo 
członkowskie opodatkowuje rozpoczęcie korzystania na krajo
wych drogach publicznych z pojazdu silnikowego w przypadku, 
gdy pojazd ten jest zarejestrowany w innym państwie człon
kowskim, został wypożyczony od osoby zamieszkałej w tym 
innym państwie członkowskim i jest wykorzystywany przez 
osobę zamieszkałą w tym pierwszym państwie członkowskim 
do przemieszczania się w celach prywatnych pomiędzy tymi 
dwoma państwami członkowskimi? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w 
dniu 9 grudnia 2010 r. — Staatssecretaris van Financiën; 

druga strona postępowania: G. Frank 

(Sprawa C-580/10) 

(2011/C 72/13) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym: 

Strona skarżąca: Staatssecretaris van Financiën 

Druga strona postępowania: G. Frank 

Pytania prejudycjalne 

Czy z perspektywy art. 18 WE (obecnie art. 21 TFUE) sytuacja 
regulowana prawem wspólnotowym zachodzi, gdy państwo 
członkowskie opodatkowuje rozpoczęcie korzystania na krajo
wych drogach publicznych z pojazdu silnikowego w przypadku, 
gdy pojazd ten jest zarejestrowany w innym państwie człon
kowskim, został wypożyczony od osoby zamieszkałej w tym 
innym państwie członkowskim i jest wykorzystywany do prze
mieszczania się w celach prywatnych po jego terytorium przez 
osobę zamieszkałą w tym pierwszym państwie członkowskim, 
ale mającą obywatelstwo tego innego państwa członkowskiego? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Amtsgericht Köln (Niemcy) w dniu 13 
grudnia 2010 r. — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, 
Brian Cheimezie Nelson przeciwko Deutsche Lufthansa AG 

(Sprawa C-581/10) 

(2011/C 72/14) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Amtsgericht Köln 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Chei
mezie Nelson 

Strona pozwana: Deutsche Lufthansa AG 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy prawo do odszkodowania uregulowane w art. 7 rozpo
rządzenia ( 1 ) stanowi niekompensacyjne roszczenie odszko
dowawcze w rozumieniu art. 29 zdanie drugie Konwencji z 
dnia 28 maja 1999 r. o ujednoliceniu niektórych zasad 
dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego 
(konwencji montrealskiej)? 

2) W jakim stosunku pozostaje zgodnie z orzeczeniem Trybu
nału z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-402/07 
prawo do odszkodowania oparte na art. 7 w sytuacji, gdy 
pasażer znajduje się w miejscu docelowym nie wcześniej niż 
trzy godziny po planowym czasie przylotu, do uregulowa
nego w art. 19 konwencji montrealskiej roszczenia odszko
dowawczego za opóźnienie, z uwzględnieniem wyłączenia 
zgodnie z art. 29 zdanie drugie konwencji montrealskiej?
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