
Pytania prejudycjalne

Czy art. 1 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
pracy tymczasowej (1) znajduje zastosowanie do skierowania członka stowarzyszenia do innego przedsiębiorstwa w celu 
wykonywania tam pracy zgodnie z merytorycznymi i organizacyjnymi poleceniami tego przedsiębiorstwa, w przypadku 
gdy członek stowarzyszenia wstępując do stowarzyszenia zobowiązał się udostępniać swój cały potencjał pracowniczy 
również osobom trzecim, za co otrzymuje od stowarzyszenia miesięczne wynagrodzenie, które jest obliczane według 
zwykłych dla danej pracy kryteriów, a stowarzyszenie otrzymuje za skierowanie zwrot kosztów osobowych dotyczących 
członka stowarzyszenia oraz ryczałt obejmujący koszty administracyjne? 

(1) Dz.U. L 327, s. 9.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Constanţa 
(Rumunia) w dniu 21 maja 2015 r. – SC Doris Spedition SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Galați

(Sprawa C-234/15)

(2015/C 270/16)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Constanţa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Constanța – Serviciul fiscal orășenesc Hârșova

Strona pozwana: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Constanța – Serviciul fiscal orășenesc Hârșova

Podmiot trzeci występujący w charakterze przypozwanego: Administrația Fondului pentru Mediu București

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 110 TFUE stoi na przeszkodzie wprowadzeniu zgodnie z art. 4 lit. a) ustawy nr 9/2012 obowiązku zapłaty 
podatku od zanieczyszczeń emitowanych przez używane pojazdy samochodowe pochodzące ze Wspólnoty w momencie 
wpisania w rejestrach organów właściwych na podstawie ustawy, nabycia prawa własności pojazdu samochodowego przez 
pierwszego właściciela pojazdu w Rumunii i wydania certyfikatu rejestracji oraz numeru rejestracyjnego, który to podatek 
ma zastosowanie również w przypadku przeniesienia prawa własności krajowych pojazdów samochodowych, z wyjątkiem 
sytuacji gdy podatek ten lub podatek podobny do niego został już zapłacony? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Constanţa 
(Rumunia) w dniu 21 maja 2015 r. – Maria Bosneaga/Instituția Prefectului – Județul Constanța – 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

(Sprawa C-235/15)

(2015/C 270/17)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Constanţa
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Strony

Strona skarżąca: Maria Bosneaga

Strona pozwana: Instituția Prefectului – Județul Constanța – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 110 TFUE sprzeciwia się ustanowieniu, zgodnie z art. 4 lit. d) dekretu z mocą ustawy nr 9/2013, obowiązku 
zapłaty podatku środowiskowego od używanych pojazdów silnikowych pochodzących z obszaru wspólnotowego przy 
wpisie prawa własności użytkowanego pojazdu silnikowego, w przypadku gdy chodzi o pojazd silnikowy, w stosunku do 
którego sąd nakazał zwrot lub dokonanie rejestracji bez uiszczenia szczególnego podatku od samochodów i pojazdów 
silnikowych, podatku od zanieczyszczeń przez pojazdy silnikowe lub podatku od emisji zanieczyszczeń przez pojazdy 
silnikowe? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Constanţa 
(Rumunia) w dniu 21 maja 2015 r. – Dinu Antoci/Instituția Prefectului – Județul Constanța – Serviciul 

Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

(Sprawa C-236/15)

(2015/C 270/18)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Constanţa

Strony

Strona skarżąca: Dinu Antoci

Strona pozwana: Instituția Prefectului – Județul Constanța – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej sprzeciwia się ustanowieniu, zgodnie z art. 4 lit. a) dekretu 
z mocą ustawy nr 9/2013, obowiązku zapłaty podatku środowiskowego od używanych pojazdów silnikowych 
pochodzących z obszaru wspólnotowego w przypadku wpisu do rejestru przez właściwy ustawowo organ nabycia prawa 
własności pojazdu silnikowego przez pierwszego właściciela w Rumunii oraz wydania świadectwa rejestracji i numeru 
rejestracyjnego? 

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 17 marca 2015 r. w sprawie T-466/12, 
RFA International, LP/Komisja Europejska, wniesione w dniu 22 maja 2015 r. przez RFA 

International, LP

(Sprawa C-239/15 P)

(2015/C 270/19)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: RFA International, LP (przedstawiciele: B. Evtimov, lawyer, Prof. D. O'Keeffe, Solicitor, E. Borovikov, 
lawyer)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska
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