
d) niedopuszczalne jest twierdzenie wnoszącej odwołanie,
iż dany akt dotyczy jej indywidualnie, ponieważ uczest-
niczyła w postępowaniu prowadzącym do wydania
zaskarżonego środka, które opiera się na art. 13 dyrek-
tywy 76/768 oraz na jej udziale w wydaniu zaskarżo-
nego środka: wnosząca odwołanie podnosi, iż Sąd Pierw-
szej Instancji błędnie uznał, że art. 13 dotyczy jedynie
środków indywidualnych, ponieważ dyrektywa 76/768
nie zapewnia możliwości przyjęcia takich środków.

3. Ponadto wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd Pierwszej
Instancji naruszył prawo do pełnej i skutecznej ochrony
sądowej oraz prawo do bycia wysłuchanym. Wnosząca
odwołanie utrzymuje, iż jej prawo do pełnej i skutecznej
ochrony sądowej winno prowadzić przynajmniej do tego,
aby Sąd Pierwszej Instancji rozpoznał sprawę co do istoty
zamiast odmawiać wnoszącej odwołanie legitymacji proce-
sowej jedynie w oparciu o względy formalne.

(1) Dz.U. C 184, 2.8.2003, str. 50.

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony
postanowieniem Conseil d'Etat (Francja), section du
contentieux z dnia 10 stycznia 2005 r., w sprawie Ministre
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Gilian Beach

przeciwko spółce Gillian Beach

(Sprawa C-114/05)

(2005/C 115/25)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 8 marca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Conseil
d'Etat (Francja), section du contentieux z dnia 10 stycznia
2005 r. w sprawie Ministre de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie przeciwko spółce Gilian Beach.

Conseil d'Etat (Francja), section du contentieux zwróciła się do
Trybunału Sprawiedliwości o udzielenie odpowiedzi na pytanie,
czy kompleksowe świadczenie organizatora targu lub wystawy
na rzecz wystawców wchodzi w zakres art. 9 ust. 2 lit. c) tiret
pierwsze szóstej dyrektywy 77/388/EWG z dnia 17 maja
1977 r. (1), art. 9 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy lub jakiejkolwiek
innej kategorii świadczenia usług wspomnianej w art. 9 ust. 2.

(1) Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w

odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L
145 z 13.6.1977, str. 1).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony postanowieniem tribunal de commerce w Nancy
z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawach połączonych spółki
Ets Dhumeaux i Cie SA — Société d'études et de
commerce „SEC” przeciwko spółce ALBV SA, spółki
ALBV SA przeciwko spółce TRAGEX GEL SA — Institut
d'expertise vétérinaire „IEV”, spółki ALBV SA przeciwko
spółce CIGMA International SA oraz spółki ALBV SA
przeciwko mec. Gustinowi, kuratorowi spółki TRAGEX

GEL SA

(Sprawa C-116/05)

(2005/C 115/26)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 10 marca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Tribunal de
commerce w Nancy z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawach
połączonych spółki Ets Dhumeaux i Cie SA — Société d'études
et de commerce „SEC” przeciwko spółce ALBV SA, spółki
ALBV SA przeciwko spółce TRAGEX GEL SA — Institut
d'expertise vétérinaire „IEV”, spółki ALBV SA przeciwko spółce
CIGMA International SA oraz spółki ALBV SA przeciwko mec.
Gustinowi, kuratorowi spółki TRAGEX GEL SA.

Tribunal de commerce w Nancy zwrócił się do Trybunału o
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

— w sytuacji, gdy przy wywozie mięsa wołowego lub cielę-
cego korzysta się z refundacji, w związku z czym wyma-
gane jest przedstawienie świadectwa zdrowia sporządzo-
nego przez organ weterynaryjny po dokonaniu codziennej
inspekcji w zakładzie rozbioru tych mięs, czy wykładni
zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań należy doko-
nywać w ten sposób, że korzystający z tego świadectwa
(pośredniczący nabywca, eksporter) mogą zasadnie ocze-
kiwać, że świadectwo to jest zgodne z pochodzeniem
towarów, które w nim wskazano, tak że każdy błąd,
pomyłka czy zaniedbanie, którego dopuściły się te organy
przy wykonywaniu swych uprawnień, powinny zostać
uznane za przekraczające zwykłe ryzyko handlowe
obciążające tych beneficjentów i powinno prowadzić zain-
teresowane Państwo Członkowskie do poniesienia konsek-
wencji finansowych i innych, w tym w szczególności wobec
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— w sytuacji, gdy obrót mięsem wołowym i cielęcym wymaga
przedstawienia świadectwa zdrowia i świadectwa pocho-
dzenia sporządzonego przez organ weterynaryjny po doko-
naniu codziennej inspekcji w zakładzie produkcji, czy
stwierdzone w drodze sądowej błędy, pomyłki oraz zanied-
bania, których organy te dopuściły się przy wykonywaniu
swych uprawnień, prowadzące do wydania nieprawidło-
wych zaświadczeń na szkodę podmiotów gospodarczych i
eksporterów, stanowią elementy składające się na siłę
wyższą?

Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-122/05)

(2005/C 115/27)

(Język postępowania: włoski)

W dniu 14 marca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez U. Wölkera i D. Recchię,
członków Służby Prawnej Komisji, przeciwko Republice
Włoskiej.

Skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2003/87/WE (1) z dnia 13
października 2003 r. ustanawiającej system handlu przy-
działami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (2), a w każdym
razie nie powiadamiając Komisji o tych przepisach Repu-
blika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą
na mocy art. 31 ust. 1 tej dyrektywy;

2) obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 31 grudnia
2003 r.

(1) Dz.U. nr L 275 z 25.10.2003, str. 32
(2) Dz.U. nr L 257 z 10.10.1996, str. 26

Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-123/05)

(2005/C 115/28)

(Język postępowania: włoski)

W dniu 15 marca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez X. Lewisa i A. Aresu,
działających w charakterze pełnomocników, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Republice Włoskiej.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że uchwalając art. 44 ustawy nr 724 z dnia
23 grudnia 1994 r. zmieniający art. 6 ustawy nr 573 z dnia
24 grudnia 1993 r. poprzez dodanie do niego ustępu
drugiego, zezwalającego na odnawianie udzielania zamó-
wień publicznych na usługi i dostawy na rzecz podmiotów,
którym udzielono już poprzedniego zamówienia, Republika
Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy art. 11, 15 i 17 dyrektywy Rady 92/50/EWG (1) z
dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na usługi oraz
na mocy art. 6 i 9 dyrektywy Rady 93/36/EWG (2) z dnia
14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania
zamówień publicznych na dostawy, jak również na mocy
art. 43 i 49 WE;

2) obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Komisja zaskarżyła przepisy zawarte w art. 6 ust. 2 ustawy nr
573 z 1993 r. w brzmieniu zmienionym przez art. 44 ustawy
nr 724 z 1994 r. W szczególności przytaczany przepis ust. 2,
mimo iż zabrania milczącego odnawiania umów organów
administracji publicznej o dostawę towarów lub usług, przewi-
duje również, że „w terminie trzech miesięcy od wygaśnięcia
umów, organy administracji, upewniają się o istnieniu w
dalszym ciągu względów słuszności i interesu publicznego
przemawiających za odnowieniem rzeczonych umów i w przy-
padku dokonania pozytywnych ustaleń w zakresie trwania
owych względów, zawiadamiają kontrahenta o gotowości do
dokonania odnowienia”.

14.5.2005 C 115/15Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


