
Punkt 2 w paragrafie 2.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki
morskie, którym transponowano do prawa krajowego niektóre
przepisy dyrektywy idzie w tym względzie dalej, wyłączając z
zakresu wszelkie łodzie rekreacyjne. Komisja uważa, że takie
ograniczenie zakresu dyrektywy jest sprzeczne z przepisami jej
artykułu 2.

Ponadto Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom
ciążącym na niej na mocy artykułu 13 dyrektywy 2002/59/WE.
Artykuł 13 ust. 1 dyrektywy stanowi, że „operator, agent lub
kapitan statku, bez względu na jego wielkość, przewożącego
niebezpieczne lub zanieczyszczające towary i opuszczającego
port państwa członkowskiego, ma obowiązek, najpóźniej w
momencie wyjścia z portu, zgłosić informacje zawarte w pkt 3
załącznika I, właściwej władzy wyznaczonej przez państwo
członkowskie”.

Podobny obowiązek ustanawia paragraf 3.1 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie prze-
kazywania informacji przez armatora statku przewożącego
ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające. Jednak paragraf 3.3
tegoż Rozporządzenia stanowi, że „jeżeli w chwili opuszczenia
portu nie jest znana nazwa portu przeznaczenia lub kotwico-
wisko, to informacje […] przekazuje się najpóźniej w chwili
ustalenia trasy podróży statku”.

Ta możliwość nie jest więc ograniczona do przypadku szczegól-
nego, o którym mowa w artykule 13 ust. 2 dyrektywy (statek
płynący z portu znajdującego się poza Wspólnotą i kierujący się
do portu w jednym z państw członkowskich lub na kotwico-
wisko znajdujące się na wodach terytorialnych jednego z państw
członkowskich). To uchylenie odnoszące się do momentu prze-
kazywania informacji jest, zdaniem Komisji, sprzeczne z arty-
kułem 13 dyrektywy.

(1) Dz.U. L 208 z dnia 5.8.2002, str. 10–27; Polskie wydanie specjalne
rozdz. 7, t. 7, str. 12–29.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 4 sierpnia 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Cypryjskiej

(Sprawa C-490/07) (1)

(2008/C 301/44)

Język postępowania: grecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 315 z 22.12.2007.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 10 lipca 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice
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Język postępowania: grecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 116 z 9.5.2008.
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