
2) Te same przepisy powinny być interpretowane w ten sposób, iż
zakazują w braku zezwolenia wydanego przez właściwe władze
krajowe odprowadzania do stawu ze słoną wodą połączonego z
Morzem Śródziemnym substancji, które choć nie są toksyczne,
mają niekorzystny wpływ na zawartość tlenu w środowisku
morskim.

(1) Dz.U. C 158 z 5.7.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 15 lipca 2004 r.

w sprawie C-242/03 (wniosek Cour administrative o
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Ministre
des Finances przeciwko Jean-Claude'owi Weidert'owi i

Élisabeth Paulus (1)

(Swobodny przepływ kapitału — Podatek dochodowy —
Szczególne zwolnienie z opodatkowania kwot przeznaczonych
na nabycie akcji lub udziałów w spółkach — Ograniczenie
przywileju podatkowego do akcji i udziałów w spółkach z
siedzibą w Państwie Członkowskim, którego dotyczy postępo-

wanie)

(2004/C 228/26)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-242/03, której przedmiotem był skierowany do
Trybunału, na mocy art. 234 WE, przez Cour administrative
(Luksemburg), wniosek o wydanie, w ramach zawisłego przed
tym sądem sporu między Ministre des Finances a Jean-Claud'em
Weidert'em i Élisabeth Paulus, orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym w przedmiocie wykładni art. 56 ust.1 i art. 58 ust. 1
lit. a) WE, Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann (spra-
wozdawca), prezes izby, A. Rosas i R. Silva de Lapuerta,
sędziowie, rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: R. Grass,
wydał dnia 15 lipca 2004 r. wyrok o następującym rozstrzyg-
nięciu:

Art. 56 ust. 1 WE i art. 58 ust. 1 lit. a) WE stoją w sprzecz-
ności z przepisem prawnym Państwa Członkowskiego
wyłączającym przyznanie osobom fizycznym przywileju podat-
kowego polegającego na zwolnieniu z opodatkowania kwot
przeznaczonych na nabycie akcji lub udziałów w spółkach
kapitałowych z siedzibą w innych Państwach Członkowskich.

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(szóstej izby)

z dnia 13 lipca 2004 r.

w sprawie C-277/03: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa — Środowisko natu-
ralne — Dyrektywa 2000/53/WE — Brak transpozycji w

wyznaczonym terminie)

(2004/C 228/27)

(Język postępowania: angielski)

(Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane
w „Zbiorze Orzeczeń Trybunału”)

W sprawie C-277/03 Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: X. Lewis i M. Konstantinidis) przeciwko Zjednoczo-
nemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (pełno-
mocnik: C. Jackson), której przedmiotem jest stwierdzenie, że
nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i admi-
nistracyjnych niezbędnych do wdrożenia dyrektywy
2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploa-
tacji (Dz.U. L 269, str. 34), a w każdym razie nie podając tych
przepisów do wiadomości Komisji, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom,
jakie ciążą na nim na mocy tej dyrektywy, w szczególności na
podstawie jej art.10 ust. 1, jak również na mocy Traktatu WE,
Trybunał (szósta izba), w składzie: J.-P. Puissochet, prezes izby,
F. Macken (sprawozdawca) oraz S. von Bahr, sędziowie,
rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass,
wydał w dniu 13 lipca 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:

1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wdrożenia
dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploa-
tacji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
uchybiło zobowiązaniom, jakie ciążą na nim na mocy tej dyrek-
tywy.

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

(1) Dz.U. C 200 z 23.8.2003.
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