
2) Czy dla odpowiedzi na pytanie 4.1 ma znaczenie fakt, że
spółka, która posiadała udziały, przestała istnieć w związku
z wejściem w życie połączenia z inną spółką (art. 2:311 ust.
1 BW), wobec czego nie można mówić o zbyciu udziałów
w znaczeniu literalnym?

(1) Dyrektywa Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotycząca
podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U. English
special editon: Series I 1969(II) str. 412).

(2) Dyrektywa Rady 73/79/EWG z dnia 9 kwietnia 1973 r. zmieniająca
zakres stosowania obniżonej stawki podatku kapitałowego przewi-
dzianej dla niektórych działań restrukturyzacyjnych spółek przez
art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od
gromadzenia kapitału (Dz.U. 1973 L, str. 13).

Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2004 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwo

Belgii

(Sprawa C-510/04)

(2005/C 31/32)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 13 grudnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez K. Simonssona i W. Wilsa,
działających w charakterze pełnomocników, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Królestwo Belgii.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1) Stwierdzenie, że nie przyjmując wszystkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych
w celu dostosowania się do dyrektywy 2002/6/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. w
sprawie formalności sprawozdawczych dla statków
wchodzących do i/lub wychodzących z portów Państw
Członkowskich Wspólnoty (1), a w każdym razie nie podając
ich do wiadomości Komisji, Królestwo Belgii uchybiło zobo-
wiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy;

2) obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin do wprowadzenia w życie dyrektywy w wewnętrznym
porządku krajowym upłynął dnia 9 września 2003 r.

(1) Dz.U. L 67 z 9.3.2002, str. 31.

Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2004 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Belgii

(Sprawa C-515/04)

(2005/C 31/33)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 15 grudnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez C. O'Reilly i R. Troostersa,
działających w charakterze pełnomocników, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu przeciwko Królestwu Belgii.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do dosto-
sowania się do dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20
lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyzna-
wania tymczasowej ochrony na wypadek masowego
napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równo-
wagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związa-
nych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (1),
a w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji, Króle-
stwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na
mocy tej dyrektywy;

2) obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na transpozycję dyrektywy do krajowego systemu
prawnego upłynął dnia 31 grudnia 2002 r.

(1) Dz.U. L 212 z 7.8.2001, str. 12.
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