
V 

(Ogłoszenia) 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 
26 marca 2013 r. — Holger Forstmann Transporte GmbH 

& Co. KG przeciwko Hauptzollamt Münster 

(Sprawa C-152/13) 

(2013/C 189/02) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Finanzgericht Düsseldorf 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG 

Strona pozwana: Hauptzollamt Münster 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy pojęcie wytwórcy w rozumieniu art. 24 ust. 2 tiret 
pierwsze dyrektywy Rady 2003/96/WE ( 1 ) z dnia 27 
października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnoto
wych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii elektrycznej należy 
interpretować w ten sposób, że obejmuje ono również 
producentów nadwozi lub dilerów samochodowych, jeżeli 
zbiornik paliwa został przez nich zamontowany w ramach 
procesu produkcji pojazdu silnikowego i ze względów tech
nicznych lub gospodarczych proces produkcji został prze
prowadzony w drodze podziału pracy przez kilka niezależ
nych przedsiębiorstw? 

2) Jeżeli na pytanie pierwsze należy udzielić odpowiedzi twier
dzącej: jak należy interpretować w tych wypadkach prze
słankę określoną w art. 24 ust. 2 tiret pierwsze dyrektywy 
Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w 
sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramo
wych dotyczących opodatkowania produktów energetycz
nych i energii elektrycznej, zgodnie z którą musi chodzić 
zawsze o pojazdy silnikowe „tego samego rodzaju”? 

( 1 ) Dz.U. L 283, s. 51. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 28 
marca 2013 r. — Digibet Ltd, Gert Albers przeciwko 

Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG 

(Sprawa C-156/13) 

(2013/C 189/03) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Bundesgerichtshof 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Digibet Ltd, Gert Albers 

Strona pozwana: Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy występuje niespójne ograniczenie działalności sektora 
gier losowych, 

— jeżeli z jednej strony w państwie członkowskim o struk
turze federalnej organizacja publicznych gier losowych 
w Internecie i pośrednictwo w nich są zgodnie z 
prawem obowiązującym w zdecydowanej większości 
krajów związkowych zasadniczo zakazane i mogą zostać 
wyjątkowo dozwolone — bez przysługującego rosz
czenia — jedynie w odniesieniu do loterii i zakładów 
sportowych w celu stworzenia odpowiedniej alternatywy 
do oferty nielegalnych gier losowych oraz zapobieżenia 
ich rozwojowi i rozprzestrzenianiu się, 

— gdy z drugiej strony w jednym z krajów związkowych 
tego państwa członkowskiego zgodnie z prawem 
obowiązującym w tym kraju w przypadku spełnienia 
określonych obiektywnych przesłanek każdemu obywa
telowi Unii oraz każdej zrównanej z nim osobie prawnej 
musi zostać udzielone zezwolenie na dystrybucję 
zakładów sportowych w Internecie, co w konsekwencji 
może ograniczyć przydatność obowiązujących w pozos
tałych krajach związkowych ograniczeń dystrybucji 
zakładów losowych w Internecie przyjętych dla osiąg
nięcia uzasadnionych celów dobra publicznego?
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