
2) obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami
postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Termin na dostosowanie prawa krajowego do dyrektywy
upłynął w dniu 1 lipca 2004 r.

(1) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str.57.

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-357/05)

(2005/C 281/27)

(Język postępowania: hiszpański)

W dniu 23 września 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez B. Schima i S. Pradę
Quintillána, działających w charakterze pełnomocników, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Królestwu
Hiszpanii.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiąza-
niom, które na nim ciążą na mocy art. 33 dyrektywy
2003/55/EWG (1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę
98/30/WE, poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do stoso-
wania tej dyrektywy, a w każdym razie poprzez niepoinfor-
mowanie Komisji o ich przyjęciu.

2) obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Termin na dostosowanie prawa krajowego do dyrektywy
upłynął w dniu 1 lipca 2004 r.

(1) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str.57.

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-360/05)

(2005/C 281/28)

(Język postępowania: włoski)

W dniu 23 września 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez K. Grossa i M. Velardo,
działających w charakterze pełnomocników, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Republice Włoskiej.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie, że nie ustanawiając i nie publikując przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbęd-
nych w celu zastosowania się do dyrektywy Rady
2003/96/WE (1) z dnia 27 października 2003 r., która
restrukturyzuje wspólnotowe przepisy ramowe dotyczące
opodatkowania produktów energetycznych i energii elek-
trycznej, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które
na niej ciążą na mocy art. 28 dyrektywy Rady 2003/96/WE
z dnia 27 października 2003 r.

— obciążenie Republice Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Artykuł 28 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE, której przed-
miotem są przepisy ramowe dotyczące opodatkowania
produktów energetycznych i energii elektrycznej, stanowi:

„Państwa Członkowskie przyjmują i opublikują przepisy usta-
wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2003 r.
Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym
Komisję”.

Nie wydaje się, jakoby Republika Włoska przyjęła przepisy
wykonawcze przewidziane w art. 28 ust. 1 tej dyrektywy, a w
każdym razie nie poinformowała o nich Komisji ani też nie
dostarczyła żadnych innych informacji, które pozwalałyby
uznać, iż rzeczone niezbędne przepisy zostały przyjęte. Te
okoliczności prowadzą do stwierdzenia, że Republika Włoska
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy powyż-
szego przepisu.

(1) Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51
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