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należności w celu uzyskania pozwolenia na pobyt i przedłu 
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Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P.J. Kuijper 
i S. Boelaert, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: H.G. 
Sevenster, C. Wissels i M. de Grave, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Federalna 
Niemiec (przedstawiciele: M. Lumma i J. Möller, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 9 Układu ustanawiającego stowarzyszenie między 
Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w 
dniu 12 września 1963 r. w Ankarze, zatwierdzonego w 
imieniu Wspólnoty decyzją Rady 64/732/EWG z dnia 23 
grudnia 1963 r. (Dz.U. 1964, 217, s. 3685), art. 41 protokołu 
dodatkowego zatwierdzonego i ratyfikowanego w imieniu 
Wspólnoty rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2760/72 z dnia 
19 grudnia 1972 r. (Dz.U. L 293, s. 1) oraz art. 10 ust. 1 i art. 
13 decyzji nr 1/80 z dnia 19 września 1980 r. w sprawie 
rozwoju stowarzyszenia — Dyskryminacyjne opłaty skarbowe 
za wydawanie pozwoleń na pobyt 

Sentencja 

1) Wprowadzając i utrzymując w mocy uregulowania dotyczące opłat 
za wydanie pozwolenia na pobyt, które są nieproporcjonalne w 
stosunku do opłat wymaganych za wydanie podobnych doku
mentów od obywateli państw członkowskich oraz stosując te uregu
lowania względem obywateli tureckich, którzy korzystają z prawa 
pobytu w Niderlandach, na podstawie: 

— Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Turcji, podpisanego w 
dniu 12 września 1963 r. w Ankarze przez Republikę Turcji 
z jednej strony i przez państwa członkowskie EWG oraz 
Wspólnotę z drugiej strony, który został zawarty, zatwierdzony 
i ratyfikowany w imieniu tej ostatniej decyzją Rady 
64/732/EWG z dnia 23 grudnia 1963 r., 

— protokołu dodatkowego podpisanego w dniu 23 listopada 
1970 r. w Brukseli oraz zawartego, zatwierdzonego i ratyfi
kowanego w imieniu Wspólnoty rozporządzeniem Rady 
(EWG) nr 2760/72 z dnia 19 grudnia 1972 r., 

— decyzji nr 1/80 przyjętej w dniu 19 września 1980 r. przez 
Radę Stowarzyszenia, utworzoną na mocy układu stowarzy
szeniowego i składającą się z jednej strony z członków rządów 
państw członkowskich, Rady Unii Europejskiej i Komisji oraz 
z członków rządu tureckiego z drugiej strony, 

Królestwo Niderlandów uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim 
na mocy art. 9 układu stowarzyszeniowego, art. 41 ust. 1 proto
kołu dodatkowego oraz art. 10 ust. 1 i art. 13 decyzji nr 1/80. 

2) Królestwo Niderlandów zostaje obciążone kosztami postępowania. 
Republika Federalna Niemiec ponosi własne koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.
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