
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Simvoulio tis Epikrateias (Rada Państwa) 
(Grecja) w dniu l8 maja 2009 r. — K. Fragkopoulos kai 

SIA Ο.Ε. przeciwko Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias 

(Sprawa C-161/09) 

(2009/C 153/54) 

Język postępowania: grecki 

Sąd krajowy 

Simvoulio tis Epikrateias 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε. 

Strona pozwana: Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy przedsiębiorstwo takie jak przedsiębiorstwo skarżącej, 
to jest przedsiębiorstwo przetwarzania i konfekcjonowania 
suszonych winogron, mające siedzibę w określonym 
regionie kraju, w którym prawo zakazuje wprowadzania w 
celu przetworzenia i konfekcjonowania różnych odmian 
suszonych winogron pochodzących z innych regionów 
państwa, i które nie może zatem dokonywać wywozu 
suszonych winogron pozyskanych poprzez przetworzenie 
owoców pochodzących z ww. odmian, może powołać się 
przed sądem na to, że przepisy prawne pozostają w 
sprzeczności z art. 29 traktatu WE? 

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie, 
czy przepisy takie jak krajowe przepisy greckie, które 
dotyczą niniejszego sporu i które z po pierwsze zakazują 
wprowadzania, składowania i przetwarzania suszonych 
winogron zmierzającego do późniejszego wywozu, z 
różnych regionów państwa, w określonym regionie, w 
którym zezwala się wyłącznie na przetwarzanie winogron 
wyprodukowanych lokalnie, a po drugie zastrzegają możli
wość przyznania chronionej nazwy pochodzenia wyłącznie 
winogronom, które poddano przetworzeniu i konfekcjono
waniu w określonym regionie, w którym je pozyskano, 
pozostają w sprzeczności z art. 29 traktatu, który zakazuje 
stosowania ograniczeń ilościowych i wszelkich środków o 
skutku równoważnym do wywozu? 

3) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na drugie pytanie, czy 
określona geograficznie przez prawo krajowe państwa 
członkowskiego, ochrona jakości produktu, któremu nie 
przyznano możliwości stosowania szczególnej nazwy 
odróżniającej jego ogólnie rozpoznawaną wyższą i wyjąt
kową jakość związaną z jego pochodzeniem z określonego 
regionu geograficznego, stanowi w rozumieniu art. 30 trak
tatu WE zgodny z prawem nadrzędny wzgląd interesu ogól
nego, który pozwala na derogację od art. 29 traktatu WE 
zakazującego stosowania ograniczeń ilościowych i wszelkich 
środków o skutku równoważnym do wywozu omawianych 
produktów? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil 
Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 8 maja 2009 r. 
— Secretary of State for Work and Pensions przeciwko 

Taous Lassal 

(Sprawa C-162/09) 

(2009/C 153/55) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Secretary of State for Work and Pensions 

Strona pozwana: Taous Lassal 

Pytania prejudycjalne 

1) W sytuacji, gdy obywatel Unii Europejskiej: (i) przyjechał do 
Zjednoczonego Królestwa we wrześniu 1999 r. jako 
pracownik i pozostawał w tym charakterze do lutego 
2005 r., (ii) wyjechał następnie ze Zjednoczonego Królestwa 
i powrócił do państwa członkowskiego swojego pocho
dzenia na okres 10 miesięcy, (iii) następnie powrócił do 
Zjednoczonego Królestwa w grudniu 2005 r. i pozostawał 
tam nieprzerwanie do listopada 2006 r., kiedy wystąpił z 
wnioskiem o przyznanie świadczenia z zakresu zabezpie
czenia społecznego: 

Czy art. 16 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. należy rozu
mieć w ten sposób, że zgodnie z wcześniejszym ustawo
dawstwem wspólnotowym przyznającym prawo pobytu 
pracownikom uprawnia on obywatela unijnego do uzys
kania prawa stałego pobytu na podstawie legalnego 
zamieszkiwania przez nieprzerwany okres pięciu lat, który 
zakończył się przed dniem 30 kwietnia 2006 r. (czyli 
dniem, do którego państwa członkowskie zobowiązane 
były dokonać transpozycji dyrektywy)? 

Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej 

(Sprawa C-169/09) 

(2009/C 153/56) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
S. Schønberg i M. Karanasou Apostolopoulou) 

Strona pozwana: Republika Grecka
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Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, iż nie wydając przepisów ustawowych, wyko
nawczych i administracyjnych koniecznych w celu dostoso
wania się do dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającej ogólne 
zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej 
dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE ( 1 ) bądź w 
każdym razie nie powiadamiając Komisji o tych przepisach, 
Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na 
niej na mocy tej dyrektywy; 

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin do przetransponowania dyrektywy 2005/32/WE do 
prawa krajowego upłynął w dniu 10 sierpnia 2007 r. 

( 1 ) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29. 

Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-170/09) 

(2009/C 153/57) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
V. Peere i P. Dejmek, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu 
zastosowania się do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finanso
wego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryz
mu ( 1 ), a w każdym razie nie informując o nich Komisji, 
Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na 
niej na mocy tej dyrektywy; 

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy 2005/60/WE upłynął w dniu 15 
grudnia 2007 r. Tymczasem pozwana do dnia wniesienia niniej
szej skargi nie przyjęła jeszcze wszystkich przepisów niezbęd
nych do transpozycji lub w każdym razie nie poinformowała o 
nich Komisji. 

( 1 ) Dz.U. L 309, s. 15. 

Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-171/09) 

(2009/C 153/58) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
V. Peere i P. Dejmek, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie ustanawiając wszystkich przepisów usta
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w 
celu zastosowania się do dyrektywy Komisji 2006/70/WE z 
dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającej środki wykonawcze 
do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do definicji „osoby zajmującej ekspono
wane stanowisko polityczne”, jak również w odniesieniu do 
technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad 
należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z 
uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób 
sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie ( 1 ), a w 
każdym razie nie powiadamiając Komisji o ich ustanowie
niu, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym 
na niej na mocy tej dyrektywy; 

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy 2006/70/WE upłynął w dniu 15 
grudnia 2007 r. Tymczasem na dzień wniesienia niniejszej 
skargi strona pozwana nie przyjęła ciągle wszystkich środków 
niezbędnych do dokonania transpozycji dyrektywy, a w każdym 
razie nie powiadomiła Komisji o ich przyjęciu. 

( 1 ) Dz.U. L 214, s. 29. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Court of Appeal (Zjednoczone Królestwo) 
w dniu 14 maja 2009 r. — Her Majesty's Commissioners of 

Revenue and Customs przeciwko Axa UK plc 

(Sprawa C-175/09) 

(2009/C 153/59) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

Court of Appeal 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Her Majesty's Commissioners of Revenue and 
Customs
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