
WYROK TRYBUNAŁU

(drugiej izby)

z dnia 2 grudnia 2004 r.

w sprawie C-226/03 P: José Martí Peix SA przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Odwołanie — Rybołóstwo — Pomoc finansowa Wspólnoty
— Zmniejszenie pomocy — Rozporządzenie Rady (WE,

Euratom) nr 2988/95 — Art. 1 i 3 — Przedawnienie)

(2005/C 19/07)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie C-226/03 P, mającej za przedmiot odwołanie w
trybie art. 56 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, złożone w
dniu 22 maja 2003 r. José Martí Peix SA, z siedzibą w Huelva
(Hiszpania) (adwokaci: J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier oraz
D. Domínguez Pérez), w której drugim uczestnikiem postępo-
wania jest Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik:
S. Pardo Quintillán, adwokat: J. Guerra Fernández), Trybunał
(druga izba), w składzie: C. W. A Timmermans, prezes izby,
J.-P. Puissochet i N. Colneric (sprawozdawca), sędziowie,
rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz: M. Múgica Azar-
mendi, główny administrator, wydał w dniu 2 grudnia 2004 r.
wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) José Martí Peix S.A. zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 213 z 6.9.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie C-255/03 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Belgii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa — Swobodny przepływ
towarów — środki o skutku równoważnym — Znak jakości i

znak pochodzenia — „Waloński znak jakości”)

(2005/C 19/08)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-255/03, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: C. –F. Jurand i F. Simonetti) przeciwko Królestwu

Belgii (pełnomocnik: E. Dominkovits), mającej za przedmiot
żądanie stwierdzenia, że przyjmując i utrzymując w mocy usta-
wodawstwo, które przyznaje „waloński znak jakości”
produktom gotowym o określonej jakości wytwarzanym lub
przetwarzanym w Walonii, Królestwo Belgii uchybiło zobowią-
zaniom, które na nim ciążą na mocy art. 28 WE, Trybunał
(piąta izba), w składzie: C. Gulmann (sprawozdawca), prezes
izby, S. von Bahr i R. Silva de Lapeurta, sędziowie; rzecznik
generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu
17 czerwca 2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzyg-
nięcie:

1) Przyjmując i utrzymując w mocy ustawodawstwo, które przyznaje
„waloński znak jakości” produktom gotowym o określonej jakości
wytwarzanym lub przetwarzanym w Walonii, Królestwo Belgii
uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 28
WE;

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 200 z 23.8.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 2 grudnia 2004 r.

w sprawie C-398/03 (wniosek Helsingin hallinto-oikeus o
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): E. Gavrie-

lides Oy (1)

(Dyrektywa 90/642/EWG — Najwyższe dopuszczalne
poziomy pozostałości pestycydów — Liście winogron)

(2005/C 19/09)

(Język postępowania: fiński)

W sprawie C-398/03, mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym, złożony przez Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia),
postanowieniem z dnia 22 września 2003 r., który wpłynął do
Trybunału dnia 24 września 2003 r., w postępowaniu z
powództwa E. Gavrielides Oy, Trybunał (czwarta izba), w
składzie: K. Lenaerts (sprawozdawca), prezes izby, J. N. Cunha
Rodrigues i K. Schiemann, sędziowie, rzecznik generalny:
J. Kokott, sekretarz: L. Hewlett, główny administrator, wydał w
dniu 2 grudnia 2004 r. wyrok zawierający następujące
rozstrzygnięcie:

22.1.2005 C 19/5Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


