
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Fővarosi Bíróság (Węgry) — Wykładnia art. 2 ust.1 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. 
w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owoco
wych i warzywnych (Dz.U. L 297, s. 29), art. 2 ust. 1 rozpo
rządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 
r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy 
dla przetworów owocowych i warzywnych (Dz.U. L 218, 
s. 14) oraz art. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2320/89 
z dnia 28 lipca 1989 r. w sprawie minimalnych wymogów 
jakości dla brzoskwiń w syropie i brzoskwiń w naturalnym 
soku owocowym w celu zastosowania systemu pomocy 
produkcyjnej (Dz.U. L 220, s. 54) — Miąższ z brzoskwiń 
produkowany w ramach systemu pomocy dla przetworów 
owocowych i warzywnych — Stosowanie tego systemu do 
produktów przedstawionych w sposób przewidziany w rozpo
rządzeniu (EWG) nr 2320/89 jako półprodukty wynikające z 
różnych etapów produkcji i przeznaczone do późniejszego 
przetworzenia 

Sentencja 

1) Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 
28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 
przetworów owocowych i warzywnych, zmienionego rozporządze
niem (WE) Komisji nr 386/2004 z dnia 1 marca 2004 r. należy 
interpretować w ten sposób, iż do systemu pomocy przewidzianego 
tym przepisem kwalifikuje się produkt, który z jednej strony objęty 
jest jednym z kodów CN wymienionych w załączniku I do tego 
rozporządzenia, ze zmianami, w tym kodem CN 2008 70 92, a z 
drugiej strony zgodny jest z definicją „brzoskwi[ń] w syropie lub 
naturalnym soku owocowym” w rozumieniu tego rozporządzenia w 
związku z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 
29 sierpnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stoso
wania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu 
pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych, zmienionego 
rozporządzeniem Komisji nr 386/2004 i także rozporządzenia 
Komisji (EWG) nr 2320/89 z dnia 28 lipca 1989 r. ustana
wiającego minimalne wymagania jakościowe dla brzoskwiń w 
syropie lub naturalnym soku owocowym objętych systemem pomocy 
produkcyjnej, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 996/2001 z dnia 22 maja 2001 r. 

2) Produkty będące rezultatem różnych etapów przetwarzania brzos
kwiń można uznać za produkty gotowe w rozumieniu rozporzą
dzeń nr 2201/96 i 1535/2003, ze zmianami, pod warunkiem 
że posiadają cechy określone w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 
nr 1535/2003, ze zmianami. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 lutego 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-170/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/60/WE — Pranie pieniędzy i finansowanie 
terroryzmu — Brak transpozycji w przewidzianym terminie) 

(2010/C 100/11) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Peere i 
P. Dejmek, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues i B. Messmer, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia lub przekazania w wyznaczonym terminie wszyst
kich przepisów niezbędnych dla zastosowania się do dyrektywy 
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzys
taniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309, s. 15). 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w przewidzianym terminie przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla zastoso
wania się do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania 
korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, Republika Francuska uchybiła zobowią
zaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 153 z 4.7.2009.
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