
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Panagiotis I. Karanikolas, Balsamis Daravanis,
Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Ntolou, Dimitrios Z. Parisis,
Konstantinos Emmanouil, Ioannis Avasoglou, Pavtelis A. Beis,
Dimitrios Chatziandreou, Ioannis A. Zaragkoulias, Triantafillos
K. Maurogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis,
Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos,
Theodoros Fournarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos i Synetai-
rismos Paraktion Alieov Kavalas

Strona pozwana: Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon
(minister do spraw rozwoju rolnictwa i żywności) i Nomarchiaki
Aftodioikisi Dramas-Kavalas-Xanthis (władze powiatowe Drama-
Kavala i Xanthi)

Interwenienci: Alieftikos Agrotikos Synetairismos gri-gri prefek-
tury w Kavali „MAKEDONIA” i Panellinia Evosi, Ploioktikon
Mesis Alieias (P.E.P.M.A)

Pytania prejudycjalne

1) Czy na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady
nr 1626/94 państwo członkowskie może ustanowić środki
uzupełniające, do których należy całkowity zakaz użycia
narzędzi połowowych, których użycie jest zasadniczo
dozwolone zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia?

2) Czy na podstawie przepisów tego rozporządzenia dozwo-
lone jest użycie w obrębie morza terytorialnego państwa
członkowskiego leżącego nad Morzem Śródziemnym
narzędzi połowowych niezaliczających się do narzędzi zasad-
niczo zakazanych przez jego art. 2 ust. 3 i art. 3 ust. 1 i 1a
których użycie było zakazane przez przepisy prawa krajo-
wego państwa członkowskiego przed jego wejściem w życie?

Skarga wniesiona w dniu 21 października 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Portugalskiej

(Sprawa C-458/08)

(2008/C 327/31)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
E. Traversa, P. Guerra e Andrade, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że poprzez ustanowienie tych samych prze-
słanek w odniesieniu do świadczenia usług budowlanych w
Portugalii, co przesłanki ustanowione w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, Republika Portugalska uchybiła zobo-
wiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 49 WE,

— obciążenie Republika Portugalska kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Portugalska ustawa o dostępie i wykonywaniu działalności w
zakresie budownictwa (Decreto Lei nr 12/2004) uzależnia
wykonywanie działalności w zakresie budownictwa od uzys-
kania zezwolenia.

Żadne przedsiębiorstwo, bez wyjątku, nie może wykonywać w
Portugalii prac w zakresie budowy, przebudowy, powiększania,
zmiany, naprawy, konserwacji, renowacji, czyszczenia, restau-
racji i burzenia, a ogólnie, żadnych prac związanych z budow-
nictwem bez uprzedniej zgody portugalskich organów admini-
stracyjnych.

Portugalskie uregulowanie z dziedziny konkurencji zakazujące
przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwom wspólnotowym,
świadczenia w Portugalii usług w zakresie budownictwa bez
uprzedniej zgody portugalskich organów administracyjnych na
dopuszczenie do przemysłu budowlanego, stanowi naruszenie
art. 49 WE.

Przewidziane w portugalskiej ustawie przesłanki dopuszczenia
do działalności budowlanej, są tożsame z przesłankami wykony-
wania działalności gospodarczej. Portugalska ustaw nie czyni
rozróżnienia pomiędzy wykonywaniem działalności a świadcze-
niem usług mającym czasowy charakter.

Aby przedsiębiorstwo budowlane mające siedzibę w innym
państwie członkowskim, mogło świadczyć usług w Portugalii,
musi ono spełniać wszystkie przesłanki wykonywania działal-
ności, co w praktyce oznacza, że owo przedsiębiorstwo budow-
lane nie ma innego wyjścia, jak ustanowić swoją siedzibę w
Portugalii. Taki wymóg w poważny sposób ogranicza swobodę
świadczenia usług.

Przesłanki wykonywania działalności również stanowią ograni-
czenie swobody wykonywania usług, czyniąc niemożliwym
świadczenie usług budowlanych o charakterze czasowym.

Powody, jakie państwo portugalskie powołuje dla uzasadnienia
spornych ograniczeń nie zostały udowodnione, ani też nie
można się z nimi zgodzić.

Skarga wniesiona w dniu 21 października 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-460/08)

(2008/C 327/32)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Rozet i D. Triantafyllou, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka
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Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że utrzymując w mocy w swoim porządku
prawnym wymóg obywatelstwa greckiego w odniesieniu do
stanowisk kapitana i pierwszego oficera (zastępcy kapitana)
na wszystkich statkach pływających pod grecką banderą,
Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom wynikającym dla
niej z art. 39 WE;

— Obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Brak uzasadnienia w odniesieniu do art. 39 ust. 4 WE, ponieważ
kapitanowie i ich zastępcy zwykle nie wykonują uprawnień
władzy publicznej.

Skarga wniesiona w dniu 27 października 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-463/08)

(2008/C 327/33)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
H. Støvlbæk i M. A. Rabanal Suárez, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych (1), a w każdym razie
nie powiadamiając Komisji o ich ustanowieniu, Królestwo
Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na
mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2005/36/WE upłynął w dniu
20 października 2007 r.

(1) Dz.U. L 255, s. 22.

Skarga wniesiona w dniu 27 października 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Estonii

(Sprawa C-464/08)

(2008/C 327/34)

Język postępowania: estoński

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
K. Simonsson i K. Saaremäel-Stoilov)

Strona pozwana: Republika Estonii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
dostosowania się do dyrektywy 2005/65/WE (1) (w sprawie
wzmocnienia ochrony portów) a w każdym bądź razie nie
podając ich do wiadomości Komisji, Republika Estonii uchy-
biła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrek-
tywy;

— obciążenie Republiki Estonii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji upłynął w dniu 15 czerwca
2007 r.

(1) Dz.U. L 310, s. 28.

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-465/08)

(2008/C 327/35)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Karanasou-Apostolopoulou i H. Stølbæk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla zastoso-
wania się do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uzna-
wania kwalifikacji zawodowych (1) a w każdym razie nie
informując Komisji o ich ustanowieniu Republika Grecka
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej
dyrektywy;

— Obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.
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