
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu 

Luksemburga 

(Sprawa C-526/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dopuszczalność — Non bis in idem — Powaga rzeczy 
osądzonej — Artykuły 226 WE i 228 WE — Artykuł 29 
regulaminu postępowania — Język postępowania — Dyrek
tywa 91/676/EWG — Ochrona wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego — 
Niezgodność przepisów krajowych z zasadami dotyczącymi 
okresów, warunków i techniki rolniczego wykorzystania 
nawozów — Minimalna pojemność dla składowania gnojówki 
— Zakaz rolniczego wykorzystania na gruntach o dużym 
nachyleniu — Techniki pozwalające na zapewnienie jednoli

tego i skutecznego rolniczego wykorzystania nawozów) 

(2010/C 234/14) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Pardo 
Quintillán, N. von Lingen i B. Smulders, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciele: 
C. Schiltz, pełnomocnik, P. Kinsch, adwokat) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia przepisów ustawowych, wykonawczych i administra
cyjnych niezbędnych w celu pełnego i prawidłowego dostoso
wania się do art. 4 i 5 w związku z załącznikiem II częścią A 
pkt 1 i załącznikiem III ust. 1 pkt 1, załącznikiem II częścią A 
pkt 5 i załącznikiem III ust. 1 pkt 2, załącznikiem II częścią A 
pkt 2 i załącznikiem II częścią A pkt 6 do dyrektywy Rady 
91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony 
wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375, s. 1) — Procedura, 
warunki i okresy rolniczego wykorzystania nawozów — Mini
malna pojemność dla składowania gnojówki — Zakaz rolni
czego wykorzystania nawozów na gruntach o dużym nachy
leniu — Techniki pozwalające na zapewnienie jednolitego i 
skutecznego rolniczego wykorzystania nawozów 

Sentencja 

1) Poprzez brak przyjęcia wszystkich przepisów ustawowych, wyko
nawczych i administracyjnych niezbędnych dla dostosowania się 
do art. 4 i 5 dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 
1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powo
dowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego w związku z 
częścią A pkt 1, 2, 5 i 6 załącznika II oraz ust. 1 pkt 1 i 2 
załącznika III do tej dyrektywy, Wielkie Księstwo Luksemburga 
uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy rzeczonej 
dyrektywy. 

2) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.2.2009. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 lipca 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) 
— Portakabin Limited, Portakabin B.V. przeciwko 

Primakabin B.V. 

(Sprawa C-558/08) ( 1 ) 

(Znaki towarowe — Reklama kontekstowa w Internecie 
(„keyword advertising”) — Dyrektywa 89/104/EWG — Arty
kuły 5–7 — Wyświetlanie ogłoszeń reklamowych według słów 
kluczowych identycznych ze znakiem towarowym — Wyświet
lanie ogłoszeń reklamowych według słów kluczowych odtwa
rzających znak towarowy z „małymi błędami” — Reklama 
towarów używanych — Towary wytworzone i wprowadzone 
do obrotu przez właściciela znaku towarowego — Wyczerpanie 
praw przyznanych przez znak towarowy — Umieszczanie 
etykiet zawierających nazwę sprzedawcy i usuwanie etykiet 
ze znakiem towarowym — Reklamowanie przy użyciu znaku 
towarowego należącego do osoby trzeciej towarów używanych 
obejmujących, poza towarami wytwarzanymi przez właściciela, 

także towary mające inne pochodzenie) 

(2010/C 234/15) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Portakabin Limited, Portakabin B.V. 

Strona pozwana: Primakabin B.V. 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Wykładnia art. 5 
ust. 1 lit. a), art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 
1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw człon
kowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, 
s. 1) — Prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwu 
wobec niedopuszczalnego używania jego znaku — Używanie 
— Pojęcie — Używanie znaku towarowego jako hasła w celu 
wyszukania w Internecie towarów oznaczonych tym znakiem 
za pomocą wyszukiwarki — Wyświetlenie linku do strony 
internetowej podmiotu dokonującego dalszej sprzedaży 
towarów oznaczonych tym znakiem
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