
Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunal Administrativo e Fiscal — Wykładnia art. 16 ust. 3
dyrektywy Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w
sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach
lotniczych Wspólnoty (Dz.U. L 272, str. 36) — Dostęp do
rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty
— Pobieranie opłaty za dostęp do rynku naziemnej obsługi i
nadzoru

Sentencja

Prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie takim przepisom krajowym
jak te zawarte w art. 10 ust. 1 Decreto-Regulamentar nr 12/99 z
dnia 30 lipca 1999 r. oraz art. 18 ust. 2 Decreto-Lei nr 102/90 z
dnia 21 marca 1990 r. zmienionego Decreto-Lei nr 280/99 z dnia
26 lipca 1999 r., chyba że opłata za naziemną obsługę administra-
cyjną i nadzór przewidziana w tych przepisach jest należna w zamian
za całość lub część usług określonych w pkt 1 załącznika do dyrektywy
Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu
do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty i
nie stanowi ona ponownego wynagrodzenia za usługi już obciążone
inną opłatą lub daniną. Jeżeli po przeprowadzeniu badania przez sąd
odsyłający okaże się, że sporna opłata jest opłatą za dostęp do urzą-
dzeń portu lotniczego, do tego sądu należy zbadanie, czy opłata ta
spełnia kryteria właściwości, obiektywności, przejrzystości i niedyskrymi-
nacji, określone w art. 16 ust. 3 dyrektywy 96/67.

(1) Dz.U. C 154 z 1.7.2006.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 5 lipca 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-317/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2002/14/WE — Informowanie i przeprowadzanie
konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej —

Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2007/C 199/19)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Enegren i R. Vidal Puig, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: M. A.
Sampol Pucurull, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych
do zastosowania się do dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej
ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania
konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej —

Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w
przedmiocie reprezentacji pracowników (Dz.U. L 80, str. 20)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszelkich przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne
ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z
pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, Królestwo Hiszpanii
uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrek-
tywy.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 5 lipca 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Austrii

(Sprawa C-340/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/4/WE — Publiczny dostęp do informacji
dotyczących środowiska — Brak transpozycji w przewidzianym

terminie)

(2007/C 199/20)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
U. Wölker, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciel: E. Riedl,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w przewidzianym terminie przepisów niezbędnych w
celu zastosowania się do dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i
uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41, str. 26)
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Sentencja

1) Nie ustanawiając w przewidzianym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania
się do dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do infor-
macji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady
90/313/EWG, Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które
na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U. C 249 z 14.10.2006 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 czerwca 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Portugalskiej

(Sprawa C-410/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2002/15/WE — Organizacja czasu pracy osób
wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogo-

wego — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2007/C 199/21)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
N. Yerrell i G. Braga da Cruz, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (Przedstawiciele:
L. Fernandes i F. Ribeiro Lopes, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych
w celu zastosowania się do dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie orga-
nizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w
zakresie transportu drogowego (Dz.U. L 80, str.35)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania
się do dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób
wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego,
Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej z
mocy tej dyrektywy.

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 294 z 2.12.2006 r.

Postanowienie Trybunału z dnia 15 maja 2007 r. —
Ricosmos BV przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-420/05 P) (1)

(Odwołanie — Kodeks celny — Operacja wspólnotowego tran-
zytu zewnętrznego — Umorzenie należności celnych przywozo-
wych — Przesłanki — Zachowanie terminu — Prawo do
obrony — Zasada proporcjonalności — Pojęcie ewidentnego
zaniedbania — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne

i w części oczywiście bezzasadne)

(2007/C 199/22)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Wnoszący odwołanie: Ricosomos BV (przedstawiciel: J.H. Peek,
advocaat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: B. Stromsky i M. van Beek, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z
dnia 13 września 2005 r. w sprawie T-53/02 Ricosmos prze-
ciwko Komisji, którym Sąd oddalił wniosek o stwierdzenie
nieważności decyzji Komisji REM 09/00 z dnia 16 listopada
2001 r. wskazującej władzom niderlandzkim na brak podstaw
umorzenia należności celnych przywozowych zastosowanych do
przesyłki papierosów wysłanej do Republiki Czeskiej, z tego
względu, że oszustwo, którego dopuściły się osoby trzecie w
ramach operacji wspólnotowego tranzytu zewnętrznego, nie
stanowi szczególnej sytuacji uzasadniającej umorzenie należ-
ności celnych przywozowych

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone.

2) Ricosmos BV pokrywa koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 48 z 25.2.2006.
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