
WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie E-5/06

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu

(Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę — Art. 4 ust. 1 i art. 2a rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1408/71 — Świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego oraz specjalne świadczenia o charakterze nieskład-
kowym — Skutek prawny załącznika IIa do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 zawierającego wykaz specjalnych
świadczeń o charakterze nieskładkowym — Decyzja nr 1/95 Rady EOG w sprawie wejścia w życie Porozumienia EOG

w odniesieniu do Liechtensteinu)

(2008/C 113/11)

W sprawie E-5/06 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu — wniosek o stwierdzenie, że
Księstwo Liechtensteinu uchybiło zobowiązaniom wynikającym z art. 19 ust. 1 i 2, art. 25 ust. 1 oraz
art. 28 ust. 1 aktu, o którym mowa w pkt 1 załącznika VI do Porozumienia EOG, tj. 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, dostosowanego do Porozumienia EOG protokołem 1 do tego poro-
zumienia; Trybunał, w składzie: Carl Baudenbacher, przewodniczący, Henrik Bull, sędzia sprawozdawca, oraz
Thorgeir Örlygsson, sędzia, wydał dnia 14 grudnia 2007 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

1) Orzeka, że stosując wymóg dotyczący posiadania miejsca zamieszkania w Liechtensteinie przy ustalaniu
uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego, Księstwo Liechtensteinu uchybiło zobowiązaniom wynikającym z
art. 19 ust. 1 i 2, art. 25 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 aktu prawnego, o którym mowa w pkt 1 załącznika VI
do Porozumienia o EOG, tj. rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w
sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzą-
cych działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie,
dostosowanego do Porozumienia EOG Protokołem 1 do tego porozumienia.

2) Obciąża Księstwo Liechtensteinu kosztami postępowania.
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