
— Czy art. 2449 codice civile jest zgodny z art. 56 WE, rozu-
mianym w sposób w jaki dokonano jego wykładni w wyro-
kach z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie C 58/99, z dnia 4
czerwca 2002 r. w sprawach połączonych C-503/99 i C-
483/99 oraz z dnia 13 maja 2003 r. w sprawach połączo-
nych C-98/01 i C-463/00, w zakresie w jakim w wyniku
jego konkretnego stosowania wywiera on skutki, które są
sprzeczne z innym krajowym przepisem prawnym (w
szczególności art. 2 ust. 1 lit. d) decreto-legge nr 332 z dnia
31 maja 1994 r. przekształconym w ustawę nr 474 z dnia
30 lipca 1994 r.), który ze swej strony jest zgodny z art. 56
WE i w odniesieniu do warunków jego wykonywania i
przesłanek stosowania odpowiada powołanym w wymie-
nionych wyrokach zasadom w przedmiocie uprawnień
szczególnych?”

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony
postanowieniem Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Mediolan (Włochy), wydanym dnia
29 września 2004 r., w sprawie Associazione Azionariato
Diffuso dell'AEM i inni przeciwko Comune di Milano i

AEM SpA

(Sprawa C-464/04)

(2005/C 19/24)

(Język postępowania: włoski)

W dniu 2 listopada 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, Mediolan
(Włochy) wydanym w dniu 29 września 2004 r. w sprawie
Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM i inni przeciwko
Comune di Milano i AEM SpA.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia zwrócił
się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania:

— Czy art. 2449 codice civile, w sposób jaki został zastoso-
wany w postępowaniu przed sądem krajowym, jest zgodny
z art. 56 WE, rozumianym w sposób jaki dokonano jego
wykładni w wyrokach z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie
C-58/99, z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawach połączo-
nych C-503/99 i C-483/99 oraz z dnia 13 maja 2003 r. w
sprawach połączonych C-98/01 i C-463/00, jeżeli powołuje
się na niego przedsiębiorstwo państwowe /urząd /instytucja
publiczna, która wprawdzie utraciła kontrolę prawną nad
spółką akcyjną, jednakże jako właściciel względnej więk-
szości posiada jeszcze znaczne udziały (w niniejszym przy-
padku 33,4 %), uzyskując w ten sposób nieproporcjonalne
uprawnienia kontrolne?

— Czy art. 2449 codice civile w związku z art. 4 decreto-legge
nr 332 z dnia 31 maja 1994 r. w brzmieniu nadanym
ustawą nr 474 z dnia 30 lipca 1994 r. jest zgodny z art. 56
WE, rozumianym w sposób jaki dokonano jego wykładni w
wyrokach z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie C-58/99, z
dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawach połączonych C-503/99
i C-483/99 oraz z dnia 13 maja 2003 r. w sprawach
połączonych C-98/01 i C-463/00, jeżeli powołuje się na
niego przedsiębiorstwo państwowe /urząd /instytucja
publiczna, która wprawdzie utraciła kontrolę prawną nad
spółką akcyjną, jednakże jako właściciel względnej więk-
szości posiada jeszcze znaczne udziały (w niniejszym przy-
padku 33,4 %), uzyskując w ten sposób nieproporcjonalne
uprawnienia kontrolne?

— Czy art. 2449 codice civile jest zgodny z art. 56 WE, w
sposób jaki dokonano jego wykładni w wyrokach z dnia 23
maja 2000 r. w sprawie C 58/99, z dnia 4 czerwca 2002 r.
w sprawach połączonych C-503/99 i C-483/99 oraz z dnia
13 maja 2003 r. w sprawach połączonych C-98/01 i
C-463/00, w zakresie w jakim w wyniku jego konkretnego
stosowania wywiera on skutki, które są sprzeczne z innym
krajowym przepisem prawnym (w szczególności art. 2
ust. 1 lit. d) decreto-legge nr 332 z dnia 31 maja 1994 r. w
brzmieniu nadanym ustawą nr 474 z dnia 30 lipca
1994 r.), który ze swej strony jest zgodny z art. 56 WE i w
odniesieniu do warunków jego wykonywania i przesłanek
stosowania odpowiada powołanym w wymienionych wyro-
kach zasadom w dziedzinie uprawnień szczególnych?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony postanowieniem Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, Sala de lo Social, wydanym dnia 1 października
2004 r., w sprawie pomiędzy Manuelem Aceredą Herrerą

a Servicio Cántabro de Salud

(Sprawa C-466/04)

(2005/C 19/25)

(Język postępowania: hiszpański)

W dniu 3 listopada 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Social, wydanym w
dniu 1 października 2004 r. w sprawie Manuel Acereda
Herrera przeciwko Servicio Cántabro de Salud.

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria zwrócił się do
Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
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