
1) Wobec faktu, że przedsiębiorstwo publiczne ANAS SpA
powierzyło Società per l'autostrada Brescia-Verona-Vincenza-
Padova pA budowę i zarządzanie autostradami Valtrompia i
Pedemontana Veneta Ovest w drodze udzielenia koncesji bezpo-
średnich, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w
sytuacji, w której nie zostały zachowane przesłanki konieczne dla
tego trybu, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na
niej ciążą na mocy dyrektywy 93/37/EWG Rady z dnia 14
czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamó-
wień publicznych na roboty budowlane, a w szczególności art. 3
ust. 1 i art. 11 ust. 3, 6 i 7 tej dyrektywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 179 z 10.7.2004
Dz.U. C 168 z 26.6.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 1 grudnia 2005 r.

w sprawie C-213/04 (wniosek Oberster Gerichtshof o
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) w postępo-
waniu: Ewald Burtscher przeciwko Josefowi Staudere-

rowi (1)

(Swobodny przepływ kapitału — Artykuł 56 WE — Proce-
dura składania oświadczenia o nabyciu nieruchomość pod
zabudowę — Nieważność transakcji ex tunc w przypadku

opóźnionego złożenia oświadczenia przez nabywcę)

(2006/C 36/21)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-213/04, mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym, złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) posta-
nowieniem z dnia 29 kwietnia 2004 r., które wpłynęło do
Trybunału w dniu 19 maja 2004 r., w postępowaniu: Ewald
Burtscher przeciwko Josefowi Staudererowi, Trybunał
(trzecia izba), w składzie: A. Rosas, prezes izby, J. Malenowský,
J.-P. Puissochet (sprawozdawca), S. von Bahr i U. Lõhmus,
sędziowie; rzecznik generalny: F.G. Jacobs, sekretarz: K.
Sztranc, administrator, wydał w dniu 1 grudnia 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

Artykuł 56 ust. 1 WE sprzeciwia się stosowaniu regulacji krajowej,
takiej jak ustawa w sprawie nieruchomości (Vorarlberger Grundver-

kehrsgesetz) z dnia 23 września 1993 r. z późn. zmianami, zgodnie
z którą samo tylko spóźnione złożenie wymaganego oświadczenia o
nabyciu powoduje nieważność ex tunc danej transakcji dotyczącej
nieruchomości.

(1) Dz.U. C 190 z 24.07.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie C-250/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Greckiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2002/19/WE — Dostęp do sieci łączności elektro-
nicznej i urządzeń towarzyszących — Brak transpozycji w

przepisanym terminie)

(2006/C 36/22)

(Język postępowania: grecki)

W sprawie C-250/04, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 14 czerwca 2004
r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: G.
Zavvos i M. Shotter) przeciwko Republice Greckiej (pełno-
mocnik: N. Dafonou), Trybunał (piąta izba), w składzie: J.
Makarczyk, prezes izby, R. Silva de Lapuerta i P. Kūris (sprawo-
zdawca), sędziowie; rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz:
R. Grass, wydał w dniu 15 grudnia 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1. Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca
2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i
urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o
dostępie), Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy tej dyrektywy.

2. Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 201 z 7.8.2004
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