
Sentencja

1) Nie zapewniając, by Wyspy Alandzkie dokonały transpozycji art.
8a dyrektywy Rady 89/622/EWG z dnia 13 listopada 1989 r. w
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących etykietowania
wyrobów tytoniowych, zmienionej dyrektywą Rady 92/41/EWG z
dnia 15 maja 1992 r., którego treść zawarta jest obecnie w art. 8
dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich,
dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tyto-
niowych, a także by na zarejestrowanych tam statkach przestrze-
gano zakazu wprowadzania do obrotu tytoniu do żucia, ustano-
wionego tym przepisem, Republika Finlandii uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy traktatu WE i dyrektywy
2001/37.

2) Republika Finlandii zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 281 z 12.11.2005

Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 4 maja
2006 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożone przez Tribunale di Milano, Tribunale
ordinario di Torino — Włochy) — postępowania karne
przeciwko Michelowi Mulliezowi i in. oraz Giuseppe
Momblanowi (sprawy połączone C-23/03 i C-52/03), Ales-
sandrowi Nizzie i Giacomowi Pizziemu (C-133/03), Fabri-
ziowi Barrze (C-337/03), Adeliowi Aggiowi i in. (C-473/

03)

(Sprawy połączone C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 i
C-473/03) (1)

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Prawo
spółek — Pierwsza dyrektywa 68/151/EWG, czwarta dyrek-
tywa 78/660/EWG i siódma dyrektywa 83/349/EWG —
Roczne sprawozdania finansowe — Zasada rzetelnego i praw-
dziwego obrazu spółki — Kary przewidziane w przypadku
nieprawdziwych informacji o spółkach (nieprawdziwe zapisy
rachunkowe) — Artykuł 6 pierwszej dyrektywy 68/151/EWG
— Wymóg odpowiednich kar za naruszenie prawa wspólnoto-

wego)

(2006/C 178/17)

Język postępowania: włoski

Sądy krajowe

Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino

Strony postępowań karnych przed sądami krajowymi

Michel Mulliez, Patrick Lesaffre, Peter Hordjk, Michel Hoste,
Christophe Dubrulle, Benoit Lheureux, Guy Geffroy, Gregory

Sartorius i Giuseppe Momblano (sprawy połączone C-23/03 i
C-52/03), Alessandro Nizza i Giacomo Pizzi (C-133/03),
Fabrizio Barra (C-337/03), Adelio Aggio i in. (C-473/03)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Tribunale ordinario di Torino — Wykładnia art. 6 dyrektywy
68/151/EWG: pierwszej dyrektywy Rady z dnia 9 marca
1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane
w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58
akapit drugi traktatu, w celu uzyskania ich równoważności
w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów
zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz.U. L 65, str. 8) —
Roczne sprawozdania finansowe — Czyny zabronione pole-
gające na zaniechaniu podania informacji oraz podaniu
nieprawdziwych informacji — Odpowiednie kary
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W takich okolicznościach, jak mające miejsce w postępowaniu przed
sądami krajowymi, pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z dnia
9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wyma-
gane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58
akapit drugi traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej
Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników,
jak i osób trzecich nie może być powoływana jako taka przez organy
państwa członkowskiego w stosunku do oskarżonych w postępowaniu
karnym, albowiem dyrektywa, samoistnie i niezależnie od wewnętrznej
ustawy państwa członkowskiego wydanej w celu jej wykonania, nie
może skutkować ustaleniem lub zaostrzeniem odpowiedzialności karnej
oskarżonych.

(1) Dz.U. C 70 z 22.3.2003

Postanowienie Trybunału z dnia 30 marca 2006 r. —
Strintzis Lines Shipping SA przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa C-110/04 P) (1)

(Odwołanie — Artykuł 85 ust. 1 traktatu WE (obecnie art.
81 ust. 1 WE) — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i
uzgodnione praktyki — Porozumienie między przedsiębior-

stwami — Uprawnienia kontrolne Komisji)

(2006/C 178/18)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Strintzis Lines Shipping SA (Przedstawi-
ciele: adwokaci A. Kalogeropoulos, K. Adamantopoulos,
M. Nissen i E. Petritsi)
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