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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 czerwca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Luleå tingsrätt — Szwecja) — Åklagaren 
przeciwko Percy’emu Mickelssonowi, Joakimowi Roosowi 

(Sprawa C-142/05) ( 1 ) 

(Dyrektywa 94/25/WE — Zbliżanie ustawodawstw — Łodzie 
rekreacyjne — Zakaz użytkowania prywatnych jednostek 
pływających poza publicznymi drogami wodnymi — Artykuł 
28 WE i art. 30 WE — Środki o skutku równoważnym — 
Dostęp do rynku — Przeszkoda — Ochrona środowiska natu

ralnego — Proporcjonalność) 

(2009/C 180/02) 

Język postępowania: szwedzki 

Sąd krajowy 

Luleå tingsrätt 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Åklagaren 

Strona pozwana: Percy Mickelsson, Joakim Roos 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Luleå tingsrätt — Wykładnia art. 28-30 WE i dyrektywy 
2003/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
czerwca 2003 r. zmieniająca dyrektywę 94/25/WE w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administra
cyjnych państw członkowskich odnoszących się do łodzi rekrea
cyjnych (Dz. U. L 214, s. 18) — Zakaz użytkowania prywat
nych jednostek pływających poza publicznymi drogami 
wodnymi 

Sentencja 

1) Dyrektywa 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszą
cych się do łodzi rekreacyjnych, zmieniona dyrektywą 
2003/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 

czerwca 2003 r., nie stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajo
wemu, które ze względów ochrony środowiska naturalnego 
zabrania użytkowania skuterów wodnych poza wyznaczonymi 
drogami [wodnymi]. 

2) Artykuły 28 WE i 30 WE nie stoją na przeszkodzie takiemu 
uregulowaniu krajowemu, pod warunkiem że: 

— właściwe władze krajowe są zobowiązane do przyjęcia środków 
wykonawczych celem wyznaczenia akwenów poza publicznymi 
drogami wodnymi, na których skutery wodne mogą być użyt
kowane, 

— władze te w rzeczywistości wykonały powierzoną im w tym 
względzie kompetencję i wyznaczyły akweny odpowiadające 
warunkom przewidzianym w uregulowaniu krajowym, oraz 

— środki takie zostały przyjęte w rozsądnym terminie po wejściu 
w życie tego uregulowania. 

Weryfikacji przez sąd krajowy podlega, czy w toczącym się przed nim 
postępowaniu warunki te są spełnione.- 

( 1 ) Dz.U. C 143 z 11.6.2005. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 czerwca 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Federalnej Niemiec 

(Sprawa C-480/06) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 92/50/EWG — Brak formalnego postępowania o 
zasięgu europejskim w zakresie udzielania zamówień publicz
nych na usługi przetwarzania odpadów — Współpraca 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) 

(2009/C 180/03) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
X. Lewis i B. Schizma, pełnomocnicy)
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