
Dyrektywę Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowa-
dzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów
niebezpiecznych, zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
Rady 94/60/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. należy interpretować w
ten sposób, że nie upoważnia ona Państw Członkowskich do uzależ-
niania wprowadzenia do obrotu lub stosowania danego produktu
biobójczego, którego substancja czynna figuruje w załączniku I do tej
dyrektywy od spełnienia warunków w tej dyrektywie niewymienionych,
bez uszczerbku dla stosowania innych odpowiednich przepisów wspól-
notowych ustanawiających szczególne warunki w odniesieniu do tego
produktu.

(1) Dz.U. C 251 z 18.10.2003

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie C-372/03: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Republice Federalnej Niemiec (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 91/439/EWG — Prawo jazdy — Minimalny wiek
wymagany do uzyskania dostępu do prowadzenia niektórych
pojazdów — Możliwość prowadzenia pojazdów innej kategorii
niż ta, na którą prawo jazdy zostało wydane — Obowiązkowa

rejestracja i wymiana prawa jazdy)

(2005/C 271/07)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-372/03, Komisja Wspólnot Europejskich
(pełnomocnicy: G. Braun oraz W. Wils) przeciwko Republice
Federalnej Niemiec (pełnomocnik: M. Lumma), mającej za
przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE,
uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, wnie-
sioną w dniu 2 września 2003 r., Trybunał (druga izba), w
składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, C. Gulmann,
R. Schintgen (sprawozdawca), G. Arestis i J. Klučka, sędziowie;
rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu
15 września 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Przyjmując i utrzymując w mocy § 6 ust. 3 pkt 6 i § 6 ust. 4,
§ 10 ust. 2 zdanie pierwsze, § 29 ust. 1 i 3 oraz § 47 ust. 2
Verordnung über die Zulassung von Personen zum Strassenverkehr

(rozporządzenia w sprawie dopuszczenia osób do ruchu drogo-
wego) z dnia 18 sierpnia 1998 r. Republika Federalna Niemiec
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 1 ust. 2,
art. 3, 5 ust. 2 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. b) tiret trzecie oraz art. 8
ust. 2 dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r.
w sprawie praw jazdy, zmienionej dyrektywą Rady 96/47/WE
z dnia 23 lipca 1996 r.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 275 z 15.11.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 5 lipca 2005 r.

w sprawie C-376/03 D przeciwko Inspecteur van de Belas-
tingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te
Heerlen (wniosek Gerechtshof te 's-Hertogenbosch o

wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (1)

(Ustawodawstwo podatkowe — Podatek majątkowy — Prawo
do odliczenia — Odmienne traktowanie rezydentów i nierezy-
dentów — Konwencja w sprawie zapobiegania podwójnemu

opodatkowaniu)

(2005/C 271/08)

(Język postępowania: niderlandzki)

W sprawie C- 376/03, mającej za przedmiot wniosek, wpisany
do rejestru w dniu 8 września 2003 r., o wydanie, na
podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
złożony przez Gerechtshof te 's-Hertogenbosch postanowie-
niem z dnia 24 lipca 2003 r. w postępowaniu: D przeciwko
Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Onderne-
mingen buitenland te Heerlen, Trybunał (wielka izba), w
składzie: V. Skouris, Prezes, P. Jann, C. W. A. Timmermans,
A. Rosas i A. Borg Barthet, prezesi izb, J.-P. Puissochet, R.
Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr (sprawozdawca) M. Ilešič, J.
Malenovský, J. Klučka i U. Lõhmus, sędziowie, rzecznik gene-
ralny D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz M.-F. Contet, główny
administrator, wydał w dniu 5 lipca 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:
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