
WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 13 października 2005 r.

w sprawie C-379/04 (wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, złożony przez Landgericht
Würzburg): Richard Dahms GmbH przeciwko Fränkischer

Weinbauverband eV (1)

(Produkty sektora wina — Rozporządzenie (WE) nr 753/
2002 — Artykuł 21 — Bezpośredni skutek — Konkursy win

i win musujących — Opłata z tytułu udziału w konkursie)

(2005/C 296/13)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-379/04, mającej za przedmiot wniosek o wydanie,
na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
złożony przez Landgericht Würzburg (Niemcy) postanowie-
niem z dnia 23 sierpnia 2004 r., które wpłynęło do Trybunału
w dniu 3 września 2004 r., w postępowaniu Richard Dahms
GmbH przeciwko Fränkischer Weinbauverband eV, Trybunał
(trzecia izba) w składzie: A. Rosas, prezes izby, A. La Pergola,
A. Borg Barthet, U. Lõhmus (sprawozdawca) i A. Ó Caoimh,
sędziowie, rzecznik generalny: L. A. Geelhoed, sekretarz:
R. Grass, wydał w dniu 13 października 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia
29 kwietnia 2002 r. ustanawiającego niektóre zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, ozna-
czania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina powi-
nien być interpretowany w ten sposób, że uczestnicy lub potencjalni
uczestnicy konkursu w sektorze wina nie mogą zakwestionować na
podstawie tego przepisu zasad organizacji takiego konkursu,
a w szczególności zasad ustalania opłaty z tytułu udziału w nim.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 6 października 2005r.

w sprawie C-429/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Belgii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2001/96/WE — zharmonizowane wymagania i
procedury dotyczące bezpieczeństwa załadunku i wyładunku

na masowcach — Brak terminowej transpozycji)

(2005/C 296/14)

(Język postępowania: niderlandzki)

W sprawie C-429/04 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 6 października
2004 r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: K.
Simonsson i W. Wils) przeciwko Królestwu Belgii (pełno-
mocnicy: D. Haven i M. Wimmer), Trybunał (piąta izba) w
składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, C. Gulmann i G.
Arestis (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-
Hackl, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 6 października 2005
r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy
2001/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia
2001r. ustanawiającej zharmonizowane wymagania i procedury
dotyczące bezpieczeństwa załadunku i wyładunku na masowcach,
Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na
mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 284 z 20.11.2004.
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