
Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 października
2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Włoskiej

(Sprawa C-360/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Dyrektywa 2003/96/WE — Opodatkowanie produktów ener-
getycznych i energii elektrycznej — Brak transpozycji w

wyznaczonym terminie)

(2006/C 294/29)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: K. Gross i M. Velardo, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. De Bellis
i I. Braguglia, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
transpozycji w wyznaczonym terminie dyrektywy Rady
2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczą-
cych opodatkowania produktów energetycznych i energii elek-
trycznej (Dz. U. L 283, str. 51)

Sentencja

1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie przepisów ustawoda-
wczych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wyko-
nania dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października
2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów
ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i
energii elektrycznej Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 281 z 12.11.2005

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 28 września 2006 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu

Księstwu Luksemburga

(Sprawa C-49/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa — Dyrektywa
1999/37/WE — Dokumenty rejestracyjne pojazdów — Brak

transpozycji w przewidzianym terminie)

(2006/C 294/30)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
N. Yerrell, pełnomocnik)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga (Przedstawiciel:
S. Schreiner, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Brak
ustanowienia w przewidzianym terminie przepisów niezbęd-
nych w celu zastosowania się do dyrektywy Rady 1999/37/WE
z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyj-
nych pojazdów (Dz.U. L 138, str. 57)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w przewidzianym terminie wszystkich przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w
celu zastosowania się do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29
kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych
pojazdów, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiąza-
niom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 60 z 11.03.2006
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