
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 marca 2006 r. w
spawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Króle-

stwu Hiszpanii

(Sprawa C-332/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Dyrektywa 85/337/EWG zmieniona dyrektywą 97/11/WE —
Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko naturalne
— Wzajemna zależność pomiędzy czynnikami mogącymi ulec
naruszeniu bezpośrednio lub pośrednio — Obowiązek publi-
kacji oświadczenia dotyczącego zakresu oddziaływania przed-
sięwzięcia — Ograniczona ocena przedsięwzięć inwestycyj-
nych o charakterze miejskim położonych poza obszarami
miejskimi — Przedsięwzięcie budowy centrum wypoczynko-

wego w Paternie)

(2006/C 131/29)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawi-
ciele: G. Valero Jordana i F. Simonetti, pełnomocnicy]

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii [przedstawiciel: M. Muñoz
Pérez, pełnomocnik]

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Niepełna lub błędna transpozycja art. 3, art. 9 ust. 1 oraz pkt
10 lit. b) załącznika II do dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia
27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środo-
wisko naturalne (Dz.U. L 175, str. 40), zmienionej dyrektywą
Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. (Dz.U. L 73, str. 7) —
Brak zastosowania przepisów przejściowych ustanowionych w
art. 3 dyrektywy 97/11/WE — Brak przedłożenia do oceny
przedsięwzięcia budowy centrum wypoczynkowego w Paternie
(Valencia)

Sentencja

1) Dokonując niepełnej transpozycji art. 3 dyrektywy Rady
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175, str. 40), zmie-
nionej dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r., nie
dokonując transpozycji art. 9 ust. 1 dyrektywy 85/337 zmienionej
dyrektywą 97/11, nie przestrzegając przepisów przejściowych usta-
nowionych w art. 3 dyrektywy 97/11, nie dokonując poprawnej
transpozycji pozostający w związku z nimi przepisów pkt 10 lit.
b) załącznika II jak również art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust. 2 dyrek-
tywy 85/337, zmienionej dyrektywą 97/11, oraz nie poddając
procedurze oceny oddziaływania na środowisko naturalne przed-
sięwzięcia budowy centrum wypoczynkowego w Paternie, a w

konsekwencji nie stosując przepisów art. 2 ust. 1, art. 3, art. 4
ust. 2, art. 8 oraz art. 9 dyrektywy 85/337, zmienionej dyrektywą
97/11, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na
nim ciążą na mocy tych dyrektyw.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Audiencia Provincial de Barcelona) —

Matratzen Concord AG przeciwko Hukla Germany SA

(Sprawa C-421/04) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrek-
tywy 89/104/EWG — Podstawy odmowy rejestracji —
Artykuły 28 i 30 WE — Swobodny przepływ towarów —
Środek o skutku równoważnym — Względy uzasadniające —
Ochrona własności przemysłowej i handlowej — Słowny
krajowy znak towarowy zarejestrowany w Państwie Człon-
kowskim — Znak towarowy składający się z wyrazu zapoż-
yczonego z języka innego Państwa Członkowskiego, w którym
pozbawiony jest on charakteru odróżniającego lub jest
opisowy w odniesieniu do towarów, dla których został zarejes-

trowany znak towarowy)

(2006/C 131/30)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Audiencia Provincial de Barcelona

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Matratzen Concord AG

Strona pozwana: Hukla Germany SA

Przedmiot

Pytanie prejudycjalne — Audiencia Provincial de Barcelona —
Wykładnia art. 30 WE — Ochrona własności przemysłowej i
handlowej — Ukryte ograniczenie w handlu między państwami
członkowskimi spowodowane krajowym słownym znakiem
towarowym składającym się z wyrazu, który w języku innego
państwa członkowskiego jest oznaczeniem przedmiotowych
towarów („Matratzen”).
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