
Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego –Nieustanowienie lub niepowiadomienie w 
wyznaczonym terminie o przyjęciu przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zasto
sowania się do dyrektywy Rady 2005/47/WE z dnia 18 lipca 
2005 r. w sprawie umowy między Stowarzyszeniem Kolei Euro
pejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu 
(ETF) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracow
ników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świad
czeniu interoperacyjnych usług transgranicznych w sektorze 
kolejowym (Dz. U. L 195, s. 15). 

Sentencja 

1) Nieustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastoso
wania się do dyrektywy Rady 2005/47/WE z dnia 18 lipca 
2005 r. w sprawie umowy między Stowarzyszeniem Kolei Euro
pejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu 
(ETF) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracow
ników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu 
interoperacyjnych usług transgranicznych w sektorze kolejowym 
Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które 
na nim ciążą na mocy tej dyrektywy. 

2) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 234 z 28.8.2010. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2011 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Irlandii 

(Sprawa C-431/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/85/WE — Prawo azylu — Procedura nada
wania i cofania statusu uchodźcy — Minimalne normy — 

Brak pełnej transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2011/C 160/09) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. 
Condou-Durande i A.A. Gilly, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciel: D. O'Hagan, pełno
mocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Nieu
stanowienie w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych 
w celu zastosowania się do dyrektywy Rady 2005/85/WE z 
dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych 
norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu 
uchodźcy w państwach członkowskich (Dz.U. L 326, s. 13) 

Sentencja 

1) Nieustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastoso

wania się do dyrektywy Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 
2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących 
procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w państwach 
członkowskich Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej 
na mocy art. 43 tej dyrektywy. 

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 6.11.2010. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 3 
marca 2011 r. — M. J. Bakker przeciwko Staatssecretaris 

van Financiën 

(Sprawa C-106/11) 

(2011/C 160/10) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: M. J. Bakker 

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy przepisy wskazujące właściwe ustawodawstwo zawarte 
w tytule II rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 ( 1 ) mają 
zastosowanie [Or. 17], z tym skutkiem, że wskazują jako 
na mające zastosowanie na niderlandzkie przepisy prawne i 
w konsekwencji możliwe jest pobranie składek na nider
landzkie ubezpieczenie społeczne w przypadku, takim jak 
niniejszy, w którym pracownik zamieszkujący w Hiszpanii i 
mający obywatelstwo niderlandzkie wykonuje działalność 
zawodową jako marynarz na rzecz pracodawcy mającego 
siedzibę w Niderlandach, świadcząc pracę na pokładach 
statków-pogłębiarek, pływających poza terytorium Wspól
noty pod niderlandzką banderą, mimo iż dokonując oceny 
wyłącznie w świetle niderlandzkich krajowych przepisów 
prawnych nie jest on objęty niderlandzkim systemem zabez
pieczenia społecznego w następstwie okoliczności, iż nie 
zamieszkuje on w Niderlandach? 

2) Jakie znaczenie ma w tym kontekście okoliczność, że w 
ramach niderlandzkiego ubezpieczenia społecznego pracow
ników realizowana była polityka, zgodnie z którą w przy
padku takim jak niniejszy marynarze byli traktowani przez 
organy wykonawcze ubezpieczeń społecznych pracowników 
jako ubezpieczeni w oparciu o prawo wspólnotowe? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG) NR 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 
r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny 
rachunek i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. 
L 149, s. 2)
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