
Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Cour
de cassation — Chambre civile — Paryż — Wykładnia art. 4
ust. 2a, art. 10a, 19 ust. 1 i art. 95b rozporządzenia Rady
(EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stoso-
wania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników
najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek
i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie
(Dz.U. 1997, L 28), w brzmieniu zmienionym — Przepisy
krajowe uzależniające przyznanie zasiłku z Krajowego Funduszu
Bezpieczeństwa od spełnienia warunku miejsca zamieszkania —
Pojęcie specjalnego świadczenia nieskładkowego — Wpisanie
zasiłku do załącznika IIa rozporządzenia (EWG) nr 1408/71.

Sentencja

Świadczenie takie jak zasiłek uzupełniający, wymieniony w tytule
„Francja” w załączniku IIa do rozporządzenia 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 brzmieniu zmienionym
i uaktualnionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia
2 grudnia 1996 r., stanowi świadczenie specjalne. Badanie sposobu
finansowania zasiłku uzupełniającego na podstawie informacji zawar-
tych w aktach sprawy przekazanych Trybunałowi wydaje się wskazywać
na brak dającego się wystarczająco zidentyfikować związku pomiędzy
ogólną składką na ubezpieczenie społeczne a spornym świadczeniem, co
prowadzi do wniosku, że zasiłek uzupełniający posiada charakter
nieskładkowy. Jednakże do sądu krajowego należy sprawdzenie dokład-
ności informacji zawartych w pkt 48-52 niniejszego wyroku w celu
ostatecznego rozstrzygnięcia czy sporne świadczenie posiada charakter
składkowy czy nieskładkowy.

(1) Dz.U. C 217 z 3.9.2005 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 stycznia 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-269/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Artykuł 1 rozporządzenia (EWG) nr 4055/86 — Transport
morski — Opłata portowa stosowana w przypadku statków
pasażerskich i towarowych — Opłata portowa stosowana w
przypadku pojazdów transportowanych promami samochodo-

wymi — Dyskryminacja)

(2007/C 42/10)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
G. Zavvos i K. Simonsson, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (Przedstawiciel: E. Skandalou,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4055/86 z dnia
22 grudnia 1986 r. stosującego zasadę swobody świadczenia
usług do transportu morskiego między państwami członkow-
skimi i między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi
(Dz.U. L 378, str. 1) — Opłata portowa stosowana w przypadku
statków pasażerskich i towarowych — Stosowanie mniejszej
stawki w przypadku statków płynących między portami na tery-
torium krajowym — Opłata portowa stosowana w przypadku
pojazdów transportowanych promami samochodowymi —
Opłata nie obowiązująca w przypadku pojazdów transportowa-
nych pomiędzy portami na terytorium krajowym

Sentencja

1) Utrzymując w mocy:

— opłatę portową stosowaną do statków pasażerskich (włącznie ze
statkami wycieczkowymi) lub do statków towarowych, jeżeli
wpłyną do przystani, przycumują, lub zakotwiczą w portach
Pireus lub Saloniki, w niższej wysokości w przypadku trans-
portu dokonywanego pomiędzy dwoma portami na terytorium
krajowym niż w przypadku transportu międzynarodowego,

— opłatę portową na rzecz organizacji portowych w formie spółek
akcyjnych, założonych na mocy ustawy nr 2932/2001 i na
rzecz portów Pireus i Saloniki, pobieranej przy załadowaniu
pojazdów na promy w rejsach międzynarodowych, podczas gdy
opłaty te nie są pobierane w przypadku rejsów między portami
greckimi,

— uprawnienie przyznane miastom, na terenie których znajdują
się porty do pobierania opłat w przypadku pojazdów załadowa-
nych na promy wypływające za granicę,

Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4055/86 z dnia
22 grudnia 1986 r. stosującego zasadę swobody świadczenia usług
do transportu morskiego między państwami członkowskimi i
między państwami członkowskimi a państwami trzecimi.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 229 z 17.9.2005.
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