
WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie C-4/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Austrii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 98/44/WE — Ochrona prawna wynalazków
biotechnologicznych — Brak transpozycji w wyznaczonym

terminie)

(2005/C 6/33)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-4/04, Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomoc-
nicy: K. Banks i C. Schmidt) przeciwko Republice Austrii
(pełnomocnik: H. Dossi), mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie uchybienia w trybie art. 226 WE, wniesioną dnia
8 stycznia 2004 r., Trybunał (czwarta izba), w składzie: J. N.
Cunha Rodrigues, pełniący obowiązki prezesa czwartej izby, K.
Schiemann i M. Ilešič (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik
generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu
28 października 2004 r. wyrok zawierający następujące
rozstrzygniecie:

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/WE z dnia
6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotech-
nologicznych, Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które
na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 47 z 21.2.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie C-5/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Federalnej Niemiec (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 98/44/WE — Ochrona prawna wynalazków
biotechnologicznych — Brak transpozycji w wyznaczonym

terminie)

(2005/C 6/34)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-5/04, Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomoc-
nicy: K. Banks i C. Schmidt) przeciwko Republice Federalnej

Niemiec (pełnomocnik: M. Lumma), mającej za przedmiot
skargę o stwierdzenie uchybienia w trybie art. 226 WE, wnie-
sioną dnia 9 stycznia 2004 r., Trybunał (czwarta izba), w
składzie: J. N. Cunha Rodrigues, pełniący obowiązki prezesa
czwartej izby, K. Schiemann i M. Ilešič (sprawozdawca),
sędziowie, rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass,
wydał w dniu 28 października 2004 r. wyrok zawierający
następujące rozstrzygniecie:

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/WE z dnia
6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotech-
nologicznych, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 47 z 21.2.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie C-78/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Austrii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa — Dyrektywa
96/61/WE — Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i

ich kontrola)

(2005/C 6/35)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-78/04 Komisja Wspólnot Europejskich, reprezen-
towana przez U. Wölkera i M. Konstantinidisa, pełnomoc-
ników, przeciwko Republice Austrii, reprezentowanej przez
E. Riedla, pełnomocnika, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie uchybienia zobowiązaniom Państwa na podstawie art.
226 WE, Trybunał (piąta izba), w składzie: C. Gulmann, prezes,
R. Schintgen i P. Kūris (sprawozdawca), sędziowie; J. Kokott,
rzecznik generalny; sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 18 listo-
pada 2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:
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