
należności głównej i z tytułu odsetek, kwotę kar umownych 
i kosztów, stopę odsetek oraz okres, za który dochodzi się 
tych odsetek (lub też wzmiankę o dodaniu do tej kwoty 
z urzędu ustawowych odsetek za zwłokę na podstawie 
prawa państwa członkowskiego pochodzenia), podstawę 
roszczenia, w tym opis okoliczności powołanych jako 
podstawa dochodzonych długu i odsetek oraz sprecyzuje 
wyraźnie, czy chodzi o odsetki ustawowe, umowne, kapita
lizację odsetek lub o stopę odsetek od umowy pożyczki, 
jeżeli zostały one obliczone przez powoda, oraz o ile 
procent są one wyższe od stawki podstawowej Banku 
Centralnego, zgodnie z rozporządzeniem wspólnotowym w 
sprawie europejskiego nakazu zapłaty ( 3 )? 

4) Czy w braku transpozycji, art. 5 ust. 1 lit. l) i m) stanowiące 
o „ustaleniach dotyczących jej zmiany” oraz art. 10 lit. l) 
odnosząc się do „ustaleniach dotyczących jej zmiany” — 
dyrektywy 2008/48/WE ( 4 ), zobowiązują jednostkę finan
sową do ujęcia w szczególny i wyróżniający się sposób w 
umowie (nie w tekście w sposób niewyróżniający się), jako 
„informacji udzielanych przed zawarciem umowy”, infor
macji o stopie procentowej odsetek za zwłokę w przypadku 
braku zapłaty, oraz czynniki brane pod uwagę przy jej usta
laniu (wydatki finansowe, wydatki związane z odzyskiwa
niem wierzytelności […]) oraz do zawarcia w umowie 
ostrzeżenia co do skutków w związku z elementami kosztu 
[pożyczki]? 

5) Czy art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/48/EWG zawiera 
obowiązek podania do wiadomości przedterminowej wyma
galności spłaty kredytu lub pożyczki, która powoduje stoso
wanie odsetek za zwłokę? Czy stosuje się zakaz bezpodstaw
nego wzbogacenia z art. 7 dyrektywy 2008/48/2008, jeżeli 
jednostka finansowa nie tylko dąży do odzyskania dobra 
(kapitału pożyczki), ale także do zastosowania szczególnie 
wysokich odsetek za zwłokę? 

6) Czy w braku przepisów transponujących oraz w świetle 
art. 11 ust. 2 dyrektywy 2005/29/WE ( 5 ) sąd może oceniać 
z urzędu jako nieuczciwą, praktykę wprowadzania do 
tekstów umowy klauzuli o odsetkach za zwłokę? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95 
z 21.4.1993) 

( 2 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych 
praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz.U. L 110 
z 1.5.2009). 

( 3 ) Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w 
sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.U. L 399 z 30.12.2006). 

( 4 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 
dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki 
oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U. L 133 
z 22.5.2008). 

( 5 ) Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowa
nych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, 
dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz.U. L 149 z 11.6.2005). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Verwaltungsgericht Mainz (Niemcy) w dniu 
3 stycznia 2011 r. — Interseroh Scrap and Metal Trading 
GmbH przeciwko Sonderabfall-Management-Gesellschaft 

Rheinland-Pfalz mbH (SAM) 

(Sprawa C-1/11) 

(2011/C 95/04) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Verwaltungsgericht Mainz 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH 

Strona pozwana: Sonderabfall-Management-Gesellschaft 
Rheinland-Pfalz mbH (SAM) 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w 
sprawie przemieszczania odpadów ( 1 ) ma zastosowanie także 
do uczestników procesu przemieszczania? 

2) W wypadku odpowiedzi przeczącej: czy art. 18 ust. 1 
rzeczonego rozporządzenia jest ograniczony przez 
prawo pierwotne Wspólnoty dotyczące ochrony tajemnic 
handlowych? 

3) Jeżeli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź 
twierdząca: czy poprzez art. 18 ust. 4 rzeczonego rozporzą
dzenia zobowiązanie osób, które organizują przemieszczanie 
na podstawie art. 18 ust. 1, jest ograniczone do podania 
poprzez dokument zawarty w załączniku VII także 
wytwórcy odpadów lub podmiotu zbierającego wobec 
odbiorcy odpadów, w celu ochrony tajemnic handlowych? 

4) Jeżeli na pytanie trzecie zostanie udzielona odpowiedź 
twierdząca: czy stopień ograniczenia zależy od wyważenia 
interesów w konkretnym przypadku (z jednej strony wcho
dzące w grę interesy handlowe, z drugiej strony ochrona 
środowiska)? 

( 1 ) Dz.U. L 190, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hessischer Verwaltungsgerichtshof 
(Niemcy) w dniu 5 stycznia 2011 r. — Bundesrepublik 

Deutschland przeciwko Kavehowi Puidowi 

(Sprawa C-4/11) 

(2011/C 95/05) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Hessischer Verwaltungsgerichtshof
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