
W ramach wspomnianej umowy Komisja twierdzi, że Sąd błędnie zinterpretował ogólne warunki umowy, a w szczególności 
art. ΙΙ 5 ust. 3 lit. d) (oraz posiłkowo, art. ΙΙ 14 ust. 1 akapit drugi).

Mówiąc konkretnie, Komisja podnosi następujące zarzuty w odniesieniu do błędnej wykładni ogólnych warunków umowy:

1. błędna ocena poważnego i systematycznego charakteru nieprawidłowości jako powodu zawieszenia;

2. błędna ocena możliwości bądź ryzyka powtórzenia się nieprawidłowości;

3. błędne wnioski ze sprostowań ad hoc;

4. błędna wykładnia możliwości stosowania średnich kosztów i błędne zastosowanie tej możliwości do fikcyjnych kosztów 
– przeinaczenie dowodów;

5. pomylenie przesłanek zawieszenia (podejrzenie) i przesłanek kwalifikowalności (pewność).

Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Irlandii

(Sprawa C-87/14)

(2014/C 102/37)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Enegren i M. van Beek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że poprzez niezastosowanie przepisów dyrektywy 2003/88/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy do rozkładu czasu pracy lekarzy 
stażystów (lekarzy szpitalnych, którzy nie udzielają konsultacji) Irlandia nie wypełniła zobowiązań ciążących na niej na 
podstawie art. 3, 5, 6, 17 ust. 2 i 17 ust. 5 dyrektywy.

— obciążenie Irlandii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Artykuł 3

Irlandia nie zapewniła, by lekarzom stażystom przysługiwał minimalny dobowy odpoczynek w okresie 24-godzinnym.

Artykuł 5

Irlandia nie zapewniła, by lekarzom stażystom przysługiwał minimalny nieprzerwany okres odpoczynku w okresie 
siedmiodniowym.

Artykuł 6

Irlandia nie zapewniła, by przeciętny wymiar czasu pracy w okresie siedmiodniowym nie przekraczał 48 godzin.

Artykuł 17 ust. 2

Irlandia nie zapewniła, by lekarzom stażystom przysługiwały równoważne okresy wyrównawczego odpoczynku, gdy 
muszą oni pracować, bez konieczności korzystania z okresów odpoczynku wskazanych w art. 3 i 5.
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Artykul 17 ust. 5

Irlandia nie zapewniła, by lekarze stażyści nie przekraczali tygodniowego wymiaru czasu pracy po zakończeniu okresu 
przejściowego, o którym mowa w art. 17 ust. 5. 

(1) Dz.U. L 299, s. 9.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2013 r. – Komisja Europejska przeciwko 
Węgrom

(Sprawa C-462/12) (1)

(2014/C 102/38)

Język postępowania: węgierski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 379 z 8.12.2012.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2013 r. – Komisja Europejska przeciwko 
Rzeczpospolitej Polskiej, interwenienci: Królestwo Niderlandów, Republika Federalna Niemiec, 

Republika Czeska, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej, Republika Estonii

(Sprawa C-598/12) (1)

(2014/C 102/39)

Język postępowania: polski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 79 z 16.3.2013.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 grudnia 2013 r. – Komisja Europejska przeciwko 
Rzeczpospolitej Polskiej, interwenienci: Królestwo Niderlandów, Republika Czeska, Republika 

Federalna Niemiec, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej, Republika Estonii

(Sprawa C-55/13) (1)

(2014/C 102/40)

Język postępowania: polski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 101 z 6.4.2013.
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