
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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