
A Bíróság (ötödik tanács) 2007. december 10-i végzése (a
Sąd Rejonowy w Jaworznie [Lengyel Köztársaság] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Piotr Kawala kontra Gmina

Miasta Jaworzna

(C-134/07. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése –

Más tagállamból importált termékre kivetett, a helyben vásá-
rolt hasonló termékre kivetettnél magasabb belső adó – Az
EK 90. cikk első bekezdése – Az importált használt gépjármű-
veket terhelő, az első forgalomba helyezésre tekintettel fize-

tendő díj)

(2008/C 64/22)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Az alapeljárás felei

Felperes: Piotr Kawala

Alperes: Gmina Miasta Jaworzna

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sąd Rejonowy w
Jaworznie – Az EK 90. cikk értelmezése – Másik tagállamból
származó gépjármű törzskönyve kiállításának a gépjármű törzs-
könyv másodpéldányának kiállítási díját messze meghaladó díja
– Az adóztatás semlegességének elve a már a nemzeti piacon
lévő és az importált termékek közötti versenyre tekintettel

Rendelkező rész

Az EK 90. cikk első bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellen-
tétes a lengyel infrastrukturális miniszter gépjármű törzskönyvek
díjainak összegéről szóló 2003. július 28-i rendelete 1. §-ának
1. pontjában előírthoz hasonló díj, amely a gyakorlatban a más tagál-
lamból behozott használt gépjármű első forgalomba helyezését terheli,
azonban nem terheli a használt gépjármű Lengyelországban történő
szerzését, amennyiben azt Lengyelországban korábban már forgalomba
helyezték.

(1) HL C 95., 2007.4.28.

A T-276/06. sz., Sellier kontra Bizottság ügyben 2007.
január 15-én hozott ítélet ellen Jean Yves Sellier által 2007.

április 3-án benyújtott fellebbezés

(C-191/07. sz. ügy)

(2008/C 64/23)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Jean Yves Sellier (képviselő: J.Y. Leeman ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága

A Bíróság (hatodik tanács) 2007. szeptember 18-i végzésével
elutasította a fellebbezést, és Jean Yves Sellier-t kötelezte saját
költségei viselésére.

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-28/07. sz.,
Fels-Werke GmbH, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH,
Spenner-Zement GmbH & Co. KG kontra az Európai
Közösségek Bizottsága ügyben 2007. szeptember 11-én
hozott végzése ellen a Saint-Gobain Glass Deutschland
GmbH által 2007. november 19-én benyújtott fellebbezés

(C-503/07. P. sz. ügy)

(2008/C 64/24)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (képviselők:
H. Posser és S. Altenschmidt ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Fels-Werke GmbH, Spenner-Zement
GmbH & Co. KG, az Európai Közösségek Bizottsága
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