
1) Nie uchwalając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych koniecznych celem dostoso-
wania się do dyrektywy Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca
1999 r. dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoolo-
gicznych, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na
niej na mocy przedmiotowej dyrektywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U. C 213 z 6.9.2003.

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony
mocą postanowienia Symvoulio tis Epikrateias z dnia 3
marca 2004 r. w sprawie Elmeka N. E. przeciwko Mini-

strowi Finansów

(Sprawa C-182/04)

(2004/C 201/12)

Dnia 19 kwietnia maja 2004 r. do sekretariatu Trybunału Spra-
wiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony na
podstawie postanowienia Symvoulio tis Epikrateias, wydanego
dnia 3 marca 2004 r., w sprawie Elmeka N. E. przeciwko Mini-
strowi Finansów. Symvoulio tis Epikrateias zwrócił się do
Trybunału Sprawiedliwości o udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania:

Pytania w niniejszej sprawie są takie same jak w sprawie C-
181/04.

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony
mocą postanowienia Symvoulio tis Epikrateias z dnia 3
marca 2004 r. w sprawie Elmeka N. E. przeciwko Mini-

strowi Finansów

(Sprawa C-183/04)

(2004/C 201/13)

Dnia 19 kwietnia maja 2004 r. do sekretariatu Trybunału Spra-
wiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony na
podstawie postanowienia Symvoulio tis Epikrateias, wydanego
dnia 3 marca 2004 r., w sprawie Elmeka N. E. przeciwko Mini-
strowi Finansów. Symvoulio tis Epikrateias zwrócił się do
Trybunału Sprawiedliwości o udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania:

Pytania w niniejszej sprawie są takie same jak w sprawie C-
181/04.

Skarga wniesiona dnia 7 maja 2004 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej

Niemiec

(Sprawa C-204/04)

(2004/C 201/14)

Dnia 7 maja 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Republice
Federalnej Niemiec sporządzona przez Komisję Wspólnot Euro-
pejskich reprezentowaną przez Nicolę Yerrell, członkinię Służb
Prawnych Komisji i Horsta-Petera Kreppla, sędziego sądu pracy
oddelegowanego do Służb Prawnych Komisji w ramach
wymiany z urzędnikami krajowymi, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że Republika Federalna Niemiec pośrednio
dyskryminuje kobiety, stanowiące znacznie przeważającą
część zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
pracujących 18 godzin roboczych tygodniowo w niemiec-
kiej służbie cywilnej, ponieważ

a) na mocy § 14 ust. 2 Bundespersonalvetretungsgesetz
(ustawa o reprezentacji pracowniczej w federalnej służbie
cywilnej) i odpowiadających temu przepisowi uregulowa-
niach w ustawodawstwach landów

— Bawaria

— Berlin

— Brema

— Hesja

zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, którzy regu-
larnie pracują mniej niż 18 godzin tygodniowo lub

b) w landach

— Meklemburgia-Przedpomorze

— Saksonia

— Schlezwik-Holsztyn

— Turyngia

mniej niż połowę normalnego tygodniowego czasu
pracy,

c) w landach

— Badenia-Wirtembergia

— Brandenburgia

— Nadrenia-Palatynat

— Saksonia-Anhalt

mniej niż jedną trzecią normalnego tygodniowego czasu
pracy,
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