
V 

(Ogłoszenia) 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 6 
lutego 2012 r. — BKK Mobil Oil Körperschaft des 
öffentlichen Rechts przeciwko Zentrale zur Bekämpfung 

unlauteren Wettbewerbs e.V. 

(Sprawa C-59/12) 

(2012/C 138/02) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesgerichtshof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona wnosząca kasację: BKK Mobil Oil Körperschaft des öffen
tlichen Rechts 

Strona przeciwna: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbe
werbs e.V. 

Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 3 ust. 1 w związku z art. 2 lit. d) dyrektywy 
2005/29/WE ( 1 ) dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych 
należy interpretować w ten sposób, że działanie przedsiębiorcy 
— stanowiące praktykę handlową stosowaną wobec konsu
mentów — może polegać również na tym, że ustawowa kasa 
chorych udziela swoim członkom (wprowadzających w błąd) 
informacji na temat niekorzystnych skutków przystąpienia 
przez nich do innej ustawowej kasy chorych? 

( 1 ) 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, s. 22). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Hiszpania) w dniu 16 lutego 2012 r. — Transportes 
Jordi Besora, S.L. przeciwko Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) i 

Generalitat de Catalunya 

(Sprawa C-82/12) 

(2012/C 138/03) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Transportes Jordi Besora, S.L. 

Strona pozwana: Tribunal Económico Administrativo Regional de 
Cataluña (TEARC) y Generalitat de Catalunya 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/12/EWG ( 1 ) z dnia 25 
lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących 
wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowy
wania, przepływu oraz kontrolowania, a w szczególności 
wymóg istnienia „szczególnego celu” danego podatku: 

— należy interpretować w ten sposób, że wymaga on, by 
zamierzony cel nie mógł zostać osiągnięty przy pomocy 
innego zharmonizowanego podatku? 

— należy interpretować w ten sposób, że cel jest czysto 
budżetowy, gdy dany podatek wprowadzono jedno
cześnie z przekazaniem pewnych kompetencji okre 
ślonym Comunidades Autónomas, którym jednocześnie 
przekazano wpływy z podatku, w celu pokrycia części 
wydatków spowodowanych przekazaniem kompetencji, 
przy czym dopuszczalne jest ustanawianie stawek 
podatku zróżnicowanych w zależności od terytorium 
poszczególnych Comunidades Autónomas?
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