
lub jeśli zaistniałe wątpliwości dotyczą retrospektywnego zaksięgo-
wania należności celnych niepobranych z powodu niezgłoszenia przez
importera w dobrej wierze opłat, które winny były zostać wliczone do
wartości celnej przywożonych towarów.

(1) Dz.U. C 284 z 20.11.2004.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2006 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Szwecji

(Sprawa C-459/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Poli-
tyka społeczna — Dyrektywa 89/391/EWG — Ochrona
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników — Zasób wiedzy i
umiejętności pracowników zapewniających odpowiedni
stopień ochrony i zapobiegania zagrożeniom zawodowym w

przedsiębiorstwie)

(2006/C 190/06)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: H. Kreppel, J. Enegren i V. Kreuschitz, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Szwecji (Przedstawiciele: A. Kruse i
K. Wistrand, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Niepełna transpozycja art. 7 ust. 8 dyrektywy Rady
89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowa-
dzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183, str. 1) — Definicje
zasobu wiedzy i umiejętności pracowników wyznaczonych
przez pracodawcę celem zapewnienia odpowiedniego stopnia
ochrony i zapobiegania zagrożeniom podczas pracy w ramach
przedsiębiorstwa

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona

2) Komisja Wspólnot Europejskich i Królestwo Szwecji poniosą swoje
własne koszty.

(1) Dz.U. C 45 z 19.02.2005

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 czerwca
2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Tribunal superior de Jucticia de
Cantabria, Santander, Hiszpania) — Manuel Acereda

Herrera przeciwko Servicio Cántabro de Salud

(Sprawa C-466/04) (1)

(Zabezpieczenie społeczne — Koszty leczenia szpitalnego
poniesione w innym państwie członkowskim — Koszty
podróży, pobytu i wyżywienia — Art. 22 rozporządzenia

(EWG) nr 1408/71)

(2006/C 190/07)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal superior de Justicia Cantabria, Santander

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Manuel Acereda Herrera

Strona pozwana: Servicio Cántabro de Salud

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Tribunal superior de Justicia Cantabria, Santander —
Wykładnia art. 22 ust. 1 lit. c) oraz art. 36 rozporządzenia
(EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpie-
czenia społecznego do pracowników najemnych, osób
prowadzących działalność na własny rachunek i do członków
ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, w wersji
zmienionej i uaktualnionej przez rozporządzenie Rady (EWG)
nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997, L 28, str. 1)
— Zwrot kosztów podróży i pobytu przez instytucję, która
wydała zgodę na leczenie za granicą — Art. 10 WE oraz art.
249 WE — Zgodność z prawem wspólnotowym ustawodaw-
stwa krajowego przyznającego dodatkowe uprawnienia w
stosunku do praw przyznanych przez art. 27 znowelizowanego
rozporządzenia 1408/71 — Swoboda świadczenia usług —
Dyskryminacja ze względu na przynależność państwową —
Zgodność ustawodawstwa krajowego z art. 81, 82 i 87 WE.

Sentencja

1) Artykuły 22 ust. 1 lit. c) oraz ust. 2, a także art. 36 rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w
sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do
pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na
własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się
we Wspólnocie, w wersji zmienionej i uaktualnionej przez
rozporządzenie Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r.,
należy interpretować w taki sposób, że nie dają one ubezpieczo-
nemu — który posiada zgodę właściwej instytucji na udanie się do
innego państwa członkowskiego w celu poddania się tam leczeniu
szpitalnemu odpowiedniemu do jego stanu zdrowia — prawa do
zwrotu przez tę instytucję kosztów podróży, pobytu i wyżywienia
poniesionych na terytorium tego państwa członkowskiego przez
niego i osobę mu towarzyszącą, za wyjątkiem kosztów pobytu i
wyżywienia ubezpieczonego w szpitalu.
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