
Zarzuty i główne argumenty

Komisja podnosi, że stawki opłat pobieranych przez Niderlandy
począwszy od 1994 r. od obywateli tureckich za wydanie
pozwolenia na pobyt naruszają klauzule „standstill” i przepisy
ustanawiające zakaz dyskryminacji Układu ustanawiającego
stowarzyszenie, Protokołu dodatkowego oraz decyzji nr 1/80.

Na podstawie klauzul „standstill” Protokołu dodatkowego oraz
decyzji nr 1/80 państwom członkowskim zabrania się wprowa-
dzenia nowego środka, który miałby na celu lub prowadziłby
do poddania surowszemu reżimowi praw obywateli tureckich
wynikających z Układu ustanawiającego stowarzyszenie, Proto-
kołu dodatkowego oraz decyzji nr 1/80 i związanego z nimi
prawa pobytu. Komisja uważa, że pobieranie przez Niderlandy
spornych opłat za wydanie pozwolenia na pobyt narusza klau-
zule „standstill”, ponieważ opłaty zostały wprowadzone po
wejściu w życie tych przepisów i ponieważ utrudniają lub czynią
mniej atrakcyjnym korzystanie przez obywateli tureckich z praw
przyznanych im przez Układ ustanawiający stowarzyszenie,
Protokół dodatkowy oraz decyzję nr 1/80.

Ponadto Komisja podnosi, że jeżeli chodzi o pobieranie przez
Niderlandy opłat za wydanie pozwolenia na pobyt od obywateli
tureckich to w świetle przepisów Układu ustanawiającego stowa-
rzyszenie i decyzji nr 1/80 ustanawiających zakaz dyskryminacji
opłaty te nie mogą być wyższe aniżeli opłaty za wydanie odnoś-
nych dokumenty na rzecz obywateli Unii oraz obywateli norwe-
skich, islandzkich, Lichtensteinu i Szwajcarii.

(1) Układ ustanawiający Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą
Gospodarczą a Turcją zawarty, zatwierdzony i ratyfikowany w
imieniu Wspólnoty decyzją Rady 64/733/EWG z dnia 23 grudnia
1963 r. (Dz.U. 1964 L 217, str. 3685).

(2) Protokół dodatkowy zawarty, zatwierdzony i potwierdzony w
imieniu Wspólnoty rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2760/72 z
dnia 19 grudnia 1972 r. (Dz.U. L 293, str. 1).

(3) Decyzja nr 1/80 Rady Stowarzyszenia z dnia 19 września 1980 r. w
sprawie rozwoju stowarzyszenia między Europejską Wspólnotą
Gospodarczą a Turcją.
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, iż nie ustanawiając wszelkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w
celu dostosowania się do dyrektywy 2003/35/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewi-
dującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania
niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz
zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa
i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady
85/337/EWG i 96/61/WE (1), a w każdym razie nie podając
ich do wiadomości Komisji, Królestwo Belgii uchybiło zobo-
wiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2003/35/WE upłynął w dniu
25 czerwca 2005 r.

(1) Dz.U. L 156, str. 17.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Hiszpania) w dniu 20 lutego 2007 r. — Rosa Méndez
López przeciwko Instituto Nacional de Empleo (INEM),

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Sprawa C-97/07)

(2007/C 95/44)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
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