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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 listopada 2010 
r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej 

(Sprawa C-47/09) ( 1 ) 

(Zbliżanie ustawodawstw — Wyroby kakaowe i czekoladowe 
— Etykietowanie — Dodanie słowa „czysta” lub wyrażenia 
„czysta czekolada” do oznakowania na etykiecie niektórych 

produktów) 

(2011/C 30/02) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. 
Clotuche-Duvieusart i D. Nardi, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, 
pełnomocnik, P. Gentili, avvocato dello Stato) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 3 dyrektywy 2000/36 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów 
kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez 
ludzi (Dz.U. L 197, s. 19) i art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy 
środków spożywczych (Dz.U. L 109, s. 29) — Etykietowanie 
wyrobów czekoladowych — Dodanie słowa „puro” lub wyra 
żenia „cioccolato puro” do oznakowania na etykiecie wyrobów 
czekoladowych niezawierających tłuszczów roślinnych innych 
niż masło kakaowe 

Sentencja 

1) Przewidując możliwość uzupełnienia przymiotnikiem „czysta” 
nazwy handlowej wyrobów czekoladowych, które nie zawierają 
innych tłuszczy roślinnych niż masło kakaowe, Republika Włoska 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy, po pierwsze, 

art. 3 ust. 5 dyrektywy 2000/36 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów 
kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez 
ludzi oraz, po drugie, art. 3 ust. 1 tej dyrektywy w związku z 
art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, 
prezentacji i reklamy środków spożywczych. 

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 2 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Baranya Megyei Bróg — Republika 
Węgierska) — Ker-Optika Bt. przeciwko ÀNTSZ Dél- 

dunántúli Regionális Intézete 

(Sprawa C-108/09) ( 1 ) 

(Swobodny przepływ towarów — Zdrowie publiczne — 
Sprzedaż soczewek kontaktowych przez Internet — Uregulo
wanie krajowe zezwalające na sprzedaż soczewek kontakto
wych jedynie w punktach sprzedaży wyrobów medycznych — 
Dyrektywa 2000/31/WE — Społeczeństwo informacyjne — 

Handel elektroniczny) 

(2011/C 30/03) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd krajowy 

Baranya Megyei Bíróság 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ker-Optika Bt. 

Strona pozwana: ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
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