
Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z hiszpańskim ustawodawstwem stanowiska kapitana i
pierwszego oficera na wszystkich statkach pływających pod
hiszpańską banderą poza statkami handlowymi o pojemności
rejestrowej brutto poniżej 100 GT, przewożących ładunek lub
mniej niż 100 pasażerów, pływających wyłącznie między
portami lub punktami znajdującymi się na obszarach, nad
którymi Hiszpania sprawuje zwierzchność, suwerenne prawa
lub jurysdykcję muszą pełnić obywatele hiszpańscy.

Komisja uważa, że ogólny wymóg hiszpańskiej przynależności
państwowej odnoszący się do rzeczonych stanowisk jest
niezgodny z art. 39 WE i nie można go uznać za uzasadniony
na podstawie wyjątku przewidzianego w ust. 4 tego postano-
wienia. Interpretacja Komisji znajduje potwierdzenie w szczegól-
ności w wyroku w sprawie C-405/01 (1), w którym Trybunał
Sprawiedliwości orzekł, że zakres tego wyjątku powinien ograni-
czać się do tego, co jest ściśle niezbędne w celu ochrony ogól-
nych interesów danego państwa członkowskiego, a w zakresie
wspomnianych stanowisk te interesy nie mogą być zagrożone,
jeżeli wiążące się z nimi uprawnienia związane z wykonywa-
niem władzy publicznej będą wykonywane jedynie sporadycznie
czy wręcz wyjątkowo przez obywateli innych państw członkow-
skich. Królestwo Hiszpanii nie dokonało w ustawodawstwie
zalecanych przez Komisję zmian, mimo iż zobowiązało się do
wprowadzenia odpowiednich zmian w odpowiedzi na uzasad-
nioną opinię.

(1) Wyrok z dnia 30 września 2003 r. w sprawie Colegio de Oficiales de
la Marina Mercante Española (Rec., s. I-10391).
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Strona pozwana: Republika Austrii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych koniecznych w celu
dokonania transpozycji dyrektywy 2005/33/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniającej
dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki
w paliwach żeglugowych (1) oraz nie przekazując ich do
wiadomości Komisji Republika Austrii uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy art. 2 przywołanej dyrek-
tywy;

— obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na transpozycję dyrektywy upłynął w dniu 11 sierpnia
2006 r.

(1) Dz.U. L 191, s. 59.
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