
WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie C-87/00 (wniosek Giudice di pace di Genova o
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Roberto

Nicoli przeciwko Eridania SpA (1)

(Cukier — System cen — Regionalizacja — Obszary deficy-
towe — Klasyfikacja Włoch — Rok gospodarczy 1998/1999
— Rozporządzenia (EWG) nr 1785/81 oraz (WE) nr 1361/98

— Ważność rozporządzenia nr 1361/98)

(2005/C 31/06)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie C-87/00, mającej za przedmiot wniosek, który
wpłynął do Trybunału dnia 7 marca 2000 r., o wydanie, na
podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
złożony przez Giudice di pace di Genova (Włochy), postano-
wieniem z dnia 28 lutego 2000 r., w postępowaniu: Roberto
Nicoli przeciwko Eridania SpA, Trybunał (druga izba), w
składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, C. Gulmann,
R. Schintgen, F. Macken et N. Colneric (sprawozdawca),
sędziowie; rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz:
L. Hewlett, główny administrator, wydał w dniu 12 paździer-
nika 2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

Badanie zadanych pytań nie wykazało nic, co mogłoby wpłynąć na
ważność rozporządzenia Rady (WE) nr 1361/98 z dnia 26 czerwca
1998 r. ustalającego, na rok gospodarczy 1998/1999, pochodne
ceny interwencyjne cukru białego, cenę interwencyjną cukru surowego,
ceny minimalne za buraki A i buraki B, a także kwotę zwrotu z tytułu
wyrównania kosztów składowania.

(1) Dz.U. C 149 z 27.5.2000.

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 9 grudnia 2004 r.

w sprawie C-219/03 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwo Hiszpanii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych)

(2005/C 31/07)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie C-219/03, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: M. Diaz-Llanos La Roche i L. Escobar Guerrero) prze-

ciwko Królestwu Hiszpanii (pełnomocnik: L. Fragueas Gadea),
mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie uchybienia zobo-
wiązaniom Państwa w trybie art. 226 WE, Trybunał (szósta
izba), w składzie: A. Borg Barthet, prezes, J.-P. Puissochet
(sprawozdawca) i S. von Bahr, sędziowie; rzecznik generalny: J.
Kokott, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 9 grudnia 2004 r.
wyrok zawierający następujące rozstrzygniecie:

1) Utrzymując, zakresie dotyczącym opodatkowania przychodów z
praw majątkowych uzyskanych od dnia 1 stycznia 1997 r. w
wyniku przeniesienia akcji nabytych przed dniem 31 grudnia
1994 r., system podatkowy, który jest mniej korzystny dla akcji
notowanych na rynkach innych od reglamentowanych rynków hisz-
pańskich niż dla akcji notowanych na tych ostatnich, Królestwo
Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy
art. 46 WE i 56 WE oraz odpowiadających im art. 36 i 40
porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2
maja 1992 r.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

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

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 9 grudnia 2004 r.

w sprawie C-56/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Finlandii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2001/29/WE — Harmonizacja niektórych
aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie
informacyjnym — Brak transpozycji w przewidzianym

terminie)

(2005/C 31/08)

(Język postępowania: fiński)

W sprawie C-55/04, Komisja Wspólnot Europejskich reprezen-
towanej przez K. Banks i M. Huttunena przeciwko Republice
Finlandii, reprezentowanej przez A. Guimaraes-Purokoski,
mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie uchybienia zobo-
wiązaniom Państwa Członkowskiego w trybie art. 226 WE,
wniesioną w dniu 10 lutego 2004 r., Trybunał (szósta izba), w
składzie: A. Borg Barthet, prezes, J.-P. Puissochet i J. Male-
novský (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik generalny: A.
Tizzano, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 9 grudnia 2004 r.
wyrok zawierający następujące rozstrzygniecie:
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