
3) czy środki, o których mowa w pytaniu drugim, powinny być
przyjęte przez instytucje wspólnotowe i transponowane
przez państwa członkowskie z uwzględnieniem rozporzą-
dzenia nr 183/2005 (2);

4) czy rozporządzenie nr 183/2005 w zw. z art. 8 i 16 rozpo-
rządzenia nr 178/2002 (3), należy interpretować w ten
sposób, że zakazuje ono producentom pasz umieszczania na
ich produktach etykiet, które mogą wprowadzić konsu-
mentów w błąd;

5) czy należy uznać, że etykiety umieszczane na paszach, na
których podany przez producentów procentowy udział
składników może w zamierzony sposób różnić się o 15 % w
odniesieniu do każdego z zawartych w produkcie skład-
ników, są dla konsumentów mylące.

(1) Dz. U. L 63, str. 23.
(2) Dz. U. L 35, str. 1.
(3) Dz. U. L 31, str. 1.
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Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
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Żądania

— stwierdzenie, że nie przyjmując wszystkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych
do zapewnienia zgodności z dyrektywą Rady 74/557/EWG
z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie osiągnięcia swobody
przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia
usług w odniesieniu do działalności osób pracujących na
własny rachunek oraz pośredników zajmujących się
handlem i dystrybucją produktów toksycznych (1), lub, w
każdym razie, nie przekazując Komisji informacji o wspom-
nianych przepisach, Rzeczpospolita Polska nie dopełniła
obowiązków spoczywających na niej w mocy art. 8 tej
dyrektywy,

— obciążenie Rzeczpospolitej Polskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 74/557/EWG upłynął w dniu 30
kwietnia 2004.

(1) Dz.U. L 307 z 18.11.1974, str. 5.
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Żądania

— stwierdzenie, że nie przyjmując wszystkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych
do zapewnienia zgodności z dyrektywą Rady 74/556/EWG
z dnia 4 czerwca 1974 r. ustanawiającą szczegółowe prze-
pisy dotyczące środków przejściowych odnoszących się do
handlu i dystrybucji produktów
toksycznych i działalności w tym zakresie, związanych z
profesjonalnym wykorzystaniem tych produktów, z działal-
nością pośredników włącznie (1), lub, w każdym razie, nie
przekazując Komisji informacji o wspomnianych przepisach,
Rzeczpospolita Polska nie dopełniła obowiązków spoczywa-
jących na niej w mocy art. 7 tej dyrektywy,

— obciążenie Rzeczpospolitej Polskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 74/556/EWG upłynął w dniu 30
kwietnia 2004.

(1) Dz.U. L 307 z 18.11.1974, str. 1.
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