
Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-89/07)

(2007/C 95/40)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
G. Rozet, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Francuska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że zachowując w swych przepisach prawnych
wymóg obywatelstwa francuskiego celem sprawowania
stanowisk kapitanów i oficerów (pierwszej klasy) na wszyst-
kich statkach pływających pod francuską banderą, Republika
Francuska uchybiła swoim zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy art. 39WE;

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Francuskie przepisy prawne — w zakresie, w jakim zawierają
wymóg obywatelstwa francuskiego celem sprawowania stano-
wisk kapitanów i oficerów (pierwszej klasy) na wszystkich stat-
kach pływających pod francuską banderą — nie są zgodne
z przepisami prawa wspólnotowego w zakresie swobody prze-
pływu pracowników, zgodnie z wykładnią Trybunału dokonaną
w wyrokach z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-405/01
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española oraz
w sprawie C-47/02 Anker i in. Taki wymóg obywatelstwa może
być stosowany tylko wobec stanowisk kapitanów i pierwszych
oficerów, które wiążą się faktycznie ze stałym wykonywaniem
prerogatyw władzy publicznej.

Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

(Sprawa C-90/07)

(2007/C 95/41)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Konstantinidis i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Belgii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając wszystkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w
celu zastosowania się do dyrektywy 2004/12/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. zmie-
niającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i
odpadów opakowaniowych (1), a w każdym razie nie powia-
damiając o tych przepisach Komisji, Królestwo Belgii uchy-
biło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrek-
tywy;

— obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2004/12/WE upłynął w dniu
18 sierpnia 2005 r.

(1) Dz.U. L 47, str. 26.

Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

(Sprawa C-92/07)

(2007/C 95/42)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
P. J. Kuijper i S. Boelart)

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że wprowadzając i utrzymując uregulowanie
dotyczące opłat za wydanie pozwolenia na pobyt, które są
wyższe aniżeli opłaty za wydanie odnośnego dokumentu na
rzecz obywateli Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii
i stosując przedmiotowe uregulowanie względem obywateli
Turcji, którzy zgodnie z Układem ustanawiającym stowarzy-
szenie (1), Protokołem dodatkowym (2) oraz decyzją
nr 1/80 (3) korzystają z prawa pobytu w Niderlandach,
Królestwo Niderlandów uchybiło zobowiązaniom ciążącym
na nim na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie, w
szczególności art. 9 tego układu, Protokołu dodatkowego, w
szczególności art. 41 tego protokołu oraz decyzji nr 1/80, w
szczególności art. 10 ust. 1 oraz art. 13 tej decyzji;

— obciążenie Królestwa Niderlandów kosztami postępowania.
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