
POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ EFTA 

WYROK TRYBUNAŁU 

z dnia 20 września 2011 r. 

w sprawie E-5/11 

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii 

(Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę – Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu 
– Rozporządzenie (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
wieloletniego finansowania działań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na 

zanieczyszczenie spowodowane przez statki i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002) 

(2011/C 374/10) 

W sprawie E-5/11, Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii – SKARGA o stwierdzenie, że 
Królestwo Norwegii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 7 Porozumienia EOG poprzez 
brak przyjęcia w wyznaczonym terminie środków niezbędnych do włączenia do swojego wewnętrznego 
porządku prawnego a) aktu, o którym mowa w pkt 56o rozdziału V załącznika XIII do Porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu), 
dostosowanego do Porozumienia EOG protokołem 1 do tego Porozumienia; oraz b) aktu, o którym 
mowa w pkt 56oa rozdziału V załącznika XIII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(rozporządzenie (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
wieloletniego finansowania działań Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu w zakresie reago
wania na zanieczyszczenie spowodowane przez statki i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002), 
dostosowanego do Porozumienia EOG protokołem 1 do tego Porozumienia, Trybunał w składzie: Carl 
Baudenbacher, przewodniczący, Per Christiansen i Páll Hreinsson (sędzia sprawozdawca), sędziowie, wydali 
dnia 20 września 2011 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści: 

Trybunał niniejszym: 

1) orzeka, że poprzez brak przyjęcia w wyznaczonym terminie środków niezbędnych do włączenia do 
swojego wewnętrznego porządku prawnego a) aktu, o którym mowa w pkt 56o rozdziału V załączni- 
ka XIII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję 
ds. Bezpieczeństwa na Morzu), dostosowanego do Porozumienia EOG protokołem 1 do tego Porozu
mienia; oraz b) aktu, o którym mowa w pkt 56oa rozdziału V załącznika XIII do Porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (rozporządzenie (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego finansowania działań Europejskiej Agencji ds. 
Bezpieczeństwa na Morzu w zakresie reagowania na zanieczyszczenie spowodowane przez statki 
i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002), dostosowanego do Porozumienia EOG protokołem 
1 do tego Porozumienia, Królestwo Norwegii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 7 
Porozumienia EOG; 

2) obciąża Królestwo Norwegii kosztami postępowania.
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