
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełno-
mocnicy: A. von Mühlendahl oraz G. Schneider), Trybunał
(trzecia izba), w składzie: A. Rosas, prezes izby, J. P. Puissochet,
S. von Bahr, J. Malenovský i A. Ó Caoimh (sprawozdawca),
sędziowie; rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: M. Ferreira,
główny administrator, wydał w dniu 15 września 2005 r.
wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 5
grudnia 2002 r. w sprawie T-91/01 BioID przeciwko OHIM
(Rec. str. II 5159) zostaje uchylony.

2) Skarga na decyzję drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia
20 lutego 2001 r. zostaje oddalona.

3) Wnosząca odwołanie zostaje obciążona kosztami postępowania w
obu instancjach.

(1) Dz.U. C 70 z 22.3.2003

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 8 września 2005 r.

w sprawie C-121/03 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Hiszpanii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywy 75/442/EWG i 91/156/EWG — Pojęcie
„odpadów” — Dyrektywy 85/337/EWG i 97/11/WE —
Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne — Dyrektywa 80/68/EWG — Ochrona
wód gruntowych przed zanieczyszczeniami niektórymi groź-
nymi substancjami — Dyrektywa 80/778/EWG — Jakość

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)

(2005/C 271/03)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie C-121/03, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 19 marca 2003 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: G. Valero
Jordana) przeciwko Królestwu Hiszpanii (pełnomocnik: N.
Díaz Abad), Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas,
prezes izby, J.-P. Puissochet (sprawozdawca), S. von Bahr,
U. Lõhmus i A. Ó Caoimh, sędziowie; rzecznik generalny: C.
Stix-Hackl, sekretarz: M. M. Ferreira, główny administrator,
wydał w dniu 8 września 2005 r. wyrok, którego sentencja
brzmi następująco:

1) Nie przeprowadziwszy przed realizacją przedsięwzięć polegających
na utworzeniu gospodarstw hodowli świń na terenie regionu Baix

Ter, lub przed wprowadzeniem zmian do tych przedsięwzięć,
uprzedniej oceny skutków środowiskowych z naruszeniem prze-
pisów art. 2 i 4 ust. 2 dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko natu-
ralne i przekroczywszy w kilku publicznych sieciach rozprowadzają-
cych wodę dla regionu Baix Ter maksymalne stężenie dopuszczalne
dla parametru „azotany”, które określone zostało w załączniku I C,
pkt 20 do dyrektywy Rady 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980
r. odnoszącej się do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, z naruszeniem art. 7 ust. 6 tej dyrektywy, Królestwo Hisz-
panii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tych
dyrektyw.

2) W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

3) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone dwiema trzecimi wszystkich
kosztów. Komisja zostaje obciążona pozostałymi kosztami w
wysokości jednej trzeciej.

(1) Dz.U. C 135 z 7.6.2003

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 26 maja 2005 r.

w sprawie C-132/03 Ministero della Salute przeciwko
Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori
(Codacons), Federconsumatori (1) (wniosek Consiglio di

Stato o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

(Rozporządzenie (WE) nr 1139/98 — Artykuł 2 ust. 2 lit. b)
— Dodatkowy wymóg w zakresie etykietowania środków
spożywczych — Obowiązkowa informacja dotycząca obec-
ności materiału wytworzonego z określonych organizmów
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) — Genetycznie zmody-
fikowane nasiona soi i kukurydzy — Zwolnienie z wymogu w
razie przypadkowej obecności w ilości nieprzekraczającej
określonego poziomu tolerancji — Środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego — Niemowlęta i małe
dzieci — Możliwość stosowania zwolnienia — Zasada ostroż-

ności)

(2005/C 271/04)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie C-132/03, mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) postano-
wieniem z dnia 28 stycznia 2003 r., które wpłynęło do
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Trybunału w dniu 25 marca 2003 r. w postępowaniu: Minis-
tero della Salute przeciwko Coordinamento delle associa-
zioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e
dei consumatori (Codacons), Federconsumatori, przy
udziale Lega delle Cooperative, Associazione Italiana
Idustrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Adusbef, Trybunał
(druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans (sprawo-
zdawca), prezes izby, C. Gulmann i R. Schintgen, sędziowie;
rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: M. Múgica Arzamendi,
główny administrator, wydał w dniu 26 maja 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

Wykładni art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1139/98
z dnia 26 maja 1998 r. dotyczącego obowiązkowego oznaczania na
etykietach umieszczonych na niektórych środkach spożywczych wypro-
dukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie innych
danych niż przewidziane w dyrektywie 79/112/EWG, zmienionego
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 49/2000 z dnia 10 stycznia
2000 r. należy dokonać w ten sposób, iż przewidziane w nim zwol-
nienie z obowiązku określonego w art. 2 ust. 1 i 3 tego rozporzą-
dzenia dotyczącego zamieszczenia na etykiecie środków spożywczych
informacji o obecności materiału otrzymanego z określonych GMO, w
przypadku gdy obecność ta spowodowana jest przypadkowym zanie-
czyszczeniem i nie przekracza minimalnego poziomu 1 %, stosuje się
również do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla
niemowląt i małych dzieci.

(1) Dz.U. C 135 z 7.6.2003

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie C-199/03 Irlandia przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Europejski Fundusz
Społeczny — Obniżenie dofinansowania wspólnotowego —
Oczywisty błąd w ocenie — Proporcjonalność — Pewność

prawa — Uzasadnione oczekiwania)

(2005/C 271/05)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie C-199/03, mającej za przedmiot skargę
o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 230 WE, wnie-
sioną w dniu 13 maja 2003 r., Irlandia przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich, Trybunał (druga izba), w składzie: C.
W. A. Timmermans, prezes izby, R. Silva de Lapuerta (sprawo-
zdawca), R. Schintgen, G. Arestis i J. Klučka, sędziowie,
rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz: L. Hewlett, główny

administrator, wydał w dniu 15 września 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 200 z 23.8.2003

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 15 września 2005 r.

w sprawach połączonych C-281/03 i C-282/03 Cindu
Chemicals BV i in. przeciwko College voor de toelating
van bestrijdingsmiddelen (1) (wniosek College van Beroep
voor het bedrijfsleven o wydanie orzeczenia w trybie

prejudycjalnym)

(Dyrektywa 76/769/EWG — Substancje niebezpieczne —
Uprawnienie Państw Członkowskich do ustalania dodatko-
wych warunków wprowadzania do obrotu i stosowania
produktów biobójczych, których substancja czynna podlega
ograniczeniom zawartym w tej dyrektywie — Produkty do
impregnacji drewna zawierające destylaty smoły węglowej
(karbolineum i olej kreozotowy) — Produkty do impregnacji

drewna zawierające miedź, chrom i arsen)

(2005/C 271/06)

(Język postępowania: niderlandzki)

W sprawach połączonych C-281/03 i C-282/03, mających za
przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orze-
czeń w trybie prejudycjalnym, złożone przez College van
Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy), postanowieniami z
dnia 26 czerwca 2003 r., które wpłynęły do Trybunału w dniu
30 czerwca 2003 r., w postępowaniach Cindu Chemicals BV
(C-281/03), Rütgers VFT AG, Touwen & Co. BV, Pearl
Paint Holland BV, Elf Atochem Nederland BV, Zijlstra &
Co. Verf BV, Chemische Producten Struyk & Co. BV, Van
Swaay Schijndel BV, Houtbereiding G. Rozendaal BV,
Arch Timber Protection BV (C-282/03) przeciwko College
voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, przy udziale
Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal,
Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans,
prezes izby, R. Silva de Lapuerta, J. Makarczyk, P. Kūris i
G. Arestis (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: F. G.
Jacobs, sekretarz: M.-F. Contet, główny administrator, wydał w
dniu 15 września 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:
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