
— nakładając podatek od operacji giełdowych na dokonywane
w Belgii zapisy na nowe papiery wartościowe, tworzone
bądź przy zakładaniu spółki lub funduszu inwestycyjnego,
bądź w następstwie dokonania podwyższenia kapitału, bądź
też przy emisji pożyczki oraz

— nakładając podatek od wydania papierów wartościowych na
okaziciela na fizyczne wydanie papierów wartościowych na
okaziciela, w zakresie funduszy publicznych, belgijskich lub
zagranicznych, w przypadku nowych papierów wartościo-
wych, tworzonych bądź przy zakładaniu spółki lub
funduszu inwestycyjnego, bądź w następstwie dokonania
podwyższenia kapitału, bądź też przy emisji pożyczki,

Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą
na mocy art. 11 dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca
1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia
kapitału (Dz.U. L 249, str. 25), zmienionej dyrektywą Rady
85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. (Dz.U. L 156, str. 23),
Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans,
prezes izby, C. Gulmann, R. Schintgen (sprawozdawca),
F.Macken i N. Colneric, sędziowie, rzecznik generalny: A.
Tizzano, sekretarz: M.-F. Contet, główny administrator, wydał
dnia 15 lipca 2004 r. wyrok, zawierający następujące
rozstrzygnięcie:

1) nakładając podatek od operacji giełdowych na dokonywane w
Belgii zapisy na nowe papiery wartościowe, tworzone bądź przy
zakładaniu spółki lub funduszu inwestycyjnego, bądź w następ-
stwie dokonania podwyższenia kapitału, bądź też przy emisji
pożyczki oraz

nakładając podatek od wydania papierów wartościowych na okazi-
ciela na fizyczne wydanie papierów wartościowych na okaziciela, w
zakresie funduszy publicznych, belgijskich lub zagranicznych, w
przypadku nowych papierów wartościowych, tworzonych bądź przy
zakładaniu spółki lub funduszu inwestycyjnego, bądź w następ-
stwie dokonania podwyższenia kapitału, bądź też przy emisji
pożyczki,

Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na
mocy art. 11 dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca
1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału,
zmienionej dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca
1985 r.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 19 z 25.1.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 15 lipca 2004 r.

w sprawie C-424/02: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa — Dyrektywa
75/439/EWG — Unieszkodliwianie olejów odpadowych —
Priorytet przetwarzania olejów odpadowych przez regenerację)

(2004/C 228/15)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie C-424/02: Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: X. Lewis oraz M. Konstantinidis) przeciwko Zjedno-
czonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(pełnomocnicy: M. Bethell oraz M. Demetriou), której przed-
miotem jest stwierdzenie, że nie uchwalając przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych w celu
zastosowania się do art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 75/439/EWG
z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów
odpadowych (Dz.U. L 194 z 1975 r., str. 23), zmienionej
dyrektywą Rady 87/101/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r.
(Dz.U. L 42 z 1987 r., str. 43), który zobowiązuje Państwa
Członkowskie do podjęcia środków koniecznych do nadania
priorytetu przetwarzaniu olejów odpadowych przez ich regene-
rację, a w każdym razie nie zawiadamiając o takich przepisach
Komisji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej uchybiło zobowiązaniom, ciążącym na nim na mocy
tej dyrektywy, Trybunał (pierwsza izba) w składzie: P. Jann
prezes izby, A. Rosas, S. von Bahr, R. Silva de Lapuerta (spra-
wozdawca) i K. Lenaerts, sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-
Hackl, sekretarz: L. Hewlett, główny administrator, wydał dnia
15 lipca 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Nie przyjmując, w wykonaniu art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady
75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodli-
wiania olejów odpadowych, zmienionej dyrektywą Rady
87/101/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r., środków koniecznych
do nadania priorytetu przetwarzaniu olejów odpadowych przez ich
regenerację, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej uchybiło zobowiązaniom, ciążącym na nim na mocy tej
dyrektywy.

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 19 z 25.1.2003.
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