
1 Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do art. 3-7, 8 ust.
2 i art. 9 dyrektywy 1999/95/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. dotyczącej egzekwowania prze-
pisów odnoszących się do godzin pracy marynarzy na pokładach
statków zawijających do portów Wspólnoty, Republika Włoska
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrek-
tywy.

2 W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3 Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 304 z 13.12.2003

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie C-31/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwo Hiszpanii (1)

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

terminie)

(2005/C 171/05)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie C-91/04, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, Komisja Wspólnot Europejskich
(pełnomocnicy: K. Banks i F. Castillo de la Torre) przeciwko
Królestwu Hiszpanii (pełnomocnik: M. Muñez Pérez), Trybunał
(trzecia izba), w składzie: A. Rosas, prezes izby, A. Borg
Barthet, A. La Pergola, J. Malenovský (sprawozdawca) i A. Ó
Caoimh, sędziowie, rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz:
R. Grass, wydał w dniu 28 kwietnia 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1) Nie przyjmując przepisów ustawodawczych, wykonawczych i admi-
nistracyjnych niezbędnych w celu dostosowania się do dyrektywy
2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja
2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autor-
skich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym Królestwo
Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy
tej dyrektywy.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz. U. C 71 z 20.3.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 12 maja 2005 r.

w sprawie C-42/04 Maatschap J. B. en R. A. M. Elshof prze-
ciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwali-
teit (1) (wniosek College van Beroep voor het bedrijfsleven

o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

(Pryszczyca — Rozporządzenie WE nr 1046/2001 — Przy-
znanie pomocy z tytułu dostarczenia zwierząt w celu ich utyli-
zacji — Pułap pomocy ustalony w zależności od średniej wagi

zwierząt na partię)

(2005/C 171/06)

(Język postępowania: niderlandzki)

W sprawie C-42/04 mającej za przedmiot wniosek o wydanie,
na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven
(Niderlandy) postanowieniem z dnia 23 stycznia 2004 r., które
wpłynęło do Trybunału w dniu 3 lutego 2004 r., w postępo-
waniu: Maatschap J. B. en R. A. M. Elshof przeciwko
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Trybunał (czwarta izba), w składzie: K. Lenaerts (sprawo-
zdawca), prezes izby, N. Colneric i E. Levits, sędziowie,
rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: M.-F. Contet,
główny administrator, wydał w dniu 12 maja 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:
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