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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 września 2009 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Minister 
voor Vreemdelingenzaken en Integratie przeciwko T. 

Sahinowi 

(Sprawa C-242/06) ( 1 ) 

(Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Swobodny przepływ 
pracowników — Wprowadzenie opłat za wydanie zezwolenia 
na pobyt w przyjmującym państwie członkowskim — Naru
szenie klauzuli „standstill” zawartej w art. 13 decyzji nr 1/80 

Rady Stowarzyszenia) 

(2009/C 267/13) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Raad van State 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie 

Strona pozwana: T. Sahin 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Nederlandse Raad van State — Wykładnia art. 13 decyzji nr 
1/80 z dnia 19 września 1980 r. w sprawie rozwoju stowarzy
szenia wydanej przez Radę Stowarzyszenia ustanowionego na 
mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Euro
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją w związku z art. 59 
protokołu dodatkowego zatwierdzonego i potwierdzonego w 
imieniu Wspólnoty rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2760/72 
z dnia 19 grudnia 1972 r. (Dz.U. L 293, s. 1) — Obowiązek 
uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o przedłużenie 
zezwolenia na pobyt — Wniosek o przedłużenie złożony po 
terminie 

Sentencja 

Artykuł 13 decyzji nr 1/80 z dnia 19 września 1980 r. w sprawie 
rozwoju stowarzyszenia przyjętej przez Radę Stowarzyszenia utworzoną 

na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Turcji należy interpretować w 
ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wprowadzaniu, począwszy od 
wejścia w życie tej decyzji w stosunku do danego państwa członkow
skiego, przepisów prawa krajowego, takich jak sporne w postępowaniu 
przed sądem krajowym, które uzależniają wydanie zezwolenia na pobyt 
lub przedłużenie okresu jego ważności od uiszczenia opłaty skarbowej, 
jeżeli wysokość opłaty pobieranej od obywateli tureckich jest dyspropor
cjonalna w stosunku do opłat wymaganych od obywateli Wspólnoty. 

( 1 ) Dz.U. C 212 z 2.9.2006. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 września 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej 

(Sprawa C-411/06) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE) 
nr 1013/2006 — Przemieszczanie odpadów — Wybór 
podstawy prawnej — Artykuł 133 WE i art. 175 ust. 1 WE) 

(2009/C 267/14) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
G. Valero Jordana, M. Huttunen i M. Konstantinidis, pełnomoc
nicy) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele I. Anag
nostopoulou i U. Rösslein, pełnomocnicy), Rada Unii Europej
skiej (przedstawiciele: M. Moore i K. Michoel, pełnomocnicy) 

Interwenienci popierający stronę pozwaną:: Republika Francuska 
(przedstawiciele: G. de Bergues, A. Adam i G. Le Bras, pełno
mocnicy), Republika Austrii (przedstawiciel: E. Riedl, pełno
mocnik), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej (przedstawiciele: E. Jenkinson, E. O’Neil i S. 
Behzadi-Spencer, pełnomocnicy, A. Dashwood, barrister)
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Przedmiot 

Stwierdzenie nieważności rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w 
sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190, s. 1) — 
Wybór podstawy prawnej — Akt mający dwa cele lub dwa 
elementy składowe i wymagający kumulacji podstaw prawnych 
(art. 175 ust. 1 WE i art. 133 WE) 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

3) Republika Francuska, Republika Austrii i Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokryją własne koszty. 

( 1 ) Dz. U. C 294 z 2.12.2006. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 września 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal de Pequena Instância Criminal do 
Porto — Portugalia) — Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, dawniej 
Baw International Ltd przeciwko Departamento de Jogos 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

(Sprawa C-42/07) ( 1 ) 

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Artykuł 49 WE — Ograniczenia w swobodnym świadczeniu 

usług — Prowadzenie gier losowych przez Internet) 

(2009/C 267/15) 

Język postępowania: portugalski 

Sąd krajowy 

Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
(CA/LPFP), Bwin International Ltd, dawniej Baw International 
Ltd 

Strona pozwana: Departamento de Jogos da Santa Casa da Mise
ricórdia de Lisboa 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Wykładnia 
art. 43, 49 i 56 WE — Przepisy krajowe zastrzegające na rzecz 
jednego podmiotu obsługę w systemie monopolu gier losowych 
i loterii, uznające za taką działalność organizację, promocję i 
przyjmowanie, także przez Internet, zakładów sportowych — 
Zakazanie przedsiębiorstwu mającemu siedzibę w innym 
państwie członkowskim wykonującemu działalność w zakresie 
obsługi zakładów i loterii promocji, organizowania i obsługi 
zakładów i loterii przez Internet i wypłacania zwycięzcom 
wartości nagród 

Sentencja 

Artykuł 49 WE nie sprzeciwia się regulacji państwa członkowskiego 
takiej jak w postępowaniu przed sądem krajowym, która zakazuje 
podmiotom takim jak Bwin International Ltd, mającym siedzibę w 
innym państwie członkowskim, gdzie zgodnie z prawem świadczą 
podobne usługi, oferowania gier losowych przez Internet na terytorium 
rzeczonego państwa członkowskiego. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 24.3.2007. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Federalnej Niemiec 

(Sprawa C-269/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Swobodny przepływ pracowników — Rozporządzenie 
nr 1612/68 — Premia emerytalna — Podleganie nieograni

czonemu obowiązkowi podatkowemu) 

(2009/C 267/16) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
R. Lyal i W. Mölls, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (Przedstawiciele: C. 
Blaschke i M. Lumma, pełnomocnicy, W Wellisch, Rechtsan
walt) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 12, 18 oraz 39 WE, jak również art. 7 rozporzą
dzenia Rady EWG nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. 
w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz 
Wspólnoty (Dz.U. L 257, str. 2) — Uregulowanie krajowe doty
czące premii emerytalnych, uzależniające przyznanie premii od 
warunku podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatko
wemu w państwie członkowskim, przewidujące obowiązek 
zwrotu w przypadku zaprzestania podlegania nieograniczo
nemu obowiązkowi podatkowemu oraz nie zezwalające na 
wykorzystanie zgromadzonego kapitału na nabycie mieszkania 
używanego do własnych celów mieszkaniowych, jeśli nie jest 
ono położone na terytorium kraju
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