
1) Pojęcie „usługi” występujące w pierwszej dyrektywie Rady z dnia
21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw
Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w
szczególności w jej art. 2, obejmuje usługi świadczone w ramach
handlu detalicznego towarami.

2) Dla celów rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do takich
usług nie jest konieczne dokładne określenie przedmiotowej usługi
lub usług. Jest ono natomiast niezbędne w odniesieniu do towarów
lub typów towarów, których dotyczą te usługi.

(1) Dz.U. C 19 z 25.01.2003

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie C-135/03 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Hiszpanii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Uregulowanie wspólnotowe w sprawie produkcji ekologicznej
produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i
środków spożywczych — Ustawodawstwo krajowe zezwa-
lające na użycie oznaczenia „bio” w stosunku do produktów

niepochodzących z ekologicznej produkcji)

(2005/C 217/09)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie C-107/04 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 26 marca 2003 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: G. Berscheid,
B. Doherty i F. Jimeno Fernandez, jak również S. Pardo Quin-
tillán) przeciwko Królestwu Hiszpanii (pełnomocnicy: N. Díaz
Abad i E. Braquehais Conesa), Trybunał (pierwsza izba), w
składzie: P. Jann (sprawozdawca), prezes izby, K. Lenaerts, J. N.
Cunha Rodrigues, M. Ilešič i E. Levits, sędziowie; rzecznik gene-
ralny: J. Kokott, sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,
wydał w dniu 14 lipca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 146 z 21.6.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie C-147/03 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Austrii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Artykuły 12 WE, 149 WE i 150 WE — Przesłanki dostępu
do kształcenia na poziomie uniwersyteckim — Dyskrymi-

nacja)

(2005/C 217/10)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-147/03 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 31 marca 2003 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: W. Bogens-
berger i D. Martin), popierana przez Republikę Finlandii,
(pełnomocnicy: A. Guimaraes-Purokoski i T. Pynnä) przeciwko
Republice Austrii, (pełnomocnicy: H. Dossi, E. Riedl, C. Ruhs
i H. Kasparovsky), Trybunał (druga izba), w składzie: R. Silva de
Lapuerta, prezes piątej izby pełniąca obowiązki prezesa drugiej
izby, C. Gulmann, J. Makarczyk (sprawozdawca), P. Kūris i J.
Klučka, sędziowie, rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz:
M.-F. Contet, główny administrator, wydał w dniu 7 lipca 2005
r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Republika Austrii, nie podejmując kroków niezbędnych w celu
zagwarantowania osobom posiadającym dyplom ukończenia szkoły
średniej uzyskany w innych Państwach Członkowskich dostępu do
kształcenia na poziomie wyższym i uniwersyteckim w tym państwie
na takich samych warunkach jak osobom posiadającym dyplom
ukończenia szkoły średniej uzyskany w Austrii, uchybiła zobowią-
zaniom, które na niej ciążą na mocy art. 12 WE, 149 WE i 150
WE.
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