
Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby,
K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič i E. Levits,
sędziowie; rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: M. Ferreira,
główny administrator, wydał w dniu 14 lipca 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

1. Artykuł 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24
czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów
rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spoży-
wczych, zmienionego, w celu włączenia produkcji zwierzęcej,
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1804/1999 z dnia 19 lipca
1999 r., należy interpretować w ten sposób, iż nie zakazywał on
dla produktów niepochodzących z ekologicznej produkcji stoso-
wania na etykiecie, w materiałach reklamowych lub dokumentach
handlowych oznaczenia „biológico” lub jego przedrostka „bio”.

2. Ten sam art. 2, w wersji rozporządzenia Rady nr 392/2004
z dnia 24 lutego 2004 r., należy interpretować w ten sposób, iż
zakazuje on odtąd dla takich produktów stosowania na etykiecie,
w materiałach reklamowych lub dokumentach handlowych ozna-
czenia „biológico” lub jego przedrostka „bio”.

(1) Dz.U. C 94 z 17.4.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie C-114/04: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Republice Federalnej Niemiec (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Artykuł 28 WE — Środki o skutku równoważnym —
Odebranie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu fito-
farmaceutycznego produktu odniesienia — Brak okresu prze-
jściowego dla importerów równoległych pozwalającego im na

upłynnienie zapasów)

(2005/C 217/32)

(język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-114/04 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego wniesioną w dniu 3 marca 2004 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich, (pełnomocnik: B. Schima)
przeciwko Republice Federalnej Niemiec, (pełnomocnicy:

W.-D. Plessing i M. Lumma) Trybunał (pierwsza izba), w
składzie: P. Jann, prezes izby, N. Colneric, J. N. Cunha Rodri-
gues, M. Ilešič i E. Levits (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik
generalny: P. Léger, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 14 lipca
2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Nie ustanowiwszy dla importerów równoległych rozsądnego
terminu pozwalającego im na upłynnienie zapasów w przypadku
odebrania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu fito-farmaceu-
tycznego produktu odniesienia Republika Federalna Niemiec
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 28
WE.

2. Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 106 z 30.04.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 16 czerwca 2005 r.

w sprawie C-138/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Danii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 83/183/EWG — Zmiana miejsca stałego pobytu z
jednego Państwa Członkowskiego na inne — Podatek
związany z rejestracją samochodu — Zwolnienie od podatku)

(2005/C 217/33)

(Język postępowania: duński)

W sprawie C-138/04 Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: R. Lyal i T. Fich) przeciwko Królestwu Danii (pełno-
mocnicy: J. Molde i A. Rahbøl Jacobsen), mającej za przedmiot
skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia
zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu
15 marca 2004 r., Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P.
Jann, prezes izby, K. Lenaerts (sprawozdawca), J. N. Cunha
Rodrigues, E. Juhász i M. Ilešič, sędziowie, rzecznik generalny:
M. Poiares Maduro, sekretarz: H. von Holstein, zastępca sekre-
tarza, wydał w dniu 16 czerwca 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1. Skarga zostaje oddalona.
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