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Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 lipca 2014 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożone przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – postępowania karne przeciwko
Markusowi D. (C-358/13) i G. (C-181/14)
(Sprawy połączone C-358/13 i C-181/14) (1)
(Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Dyrektywa 2001/83/WE — Zakres stosowania — Wykładnia
pojęcia „produktu leczniczego” — Zakres kryterium opartego na zdolności do zmiany funkcji
fizjologicznych — Produkty na bazie roślin aromatycznych i kannabinoidów — Wyłączenie)
(2014/C 315/27)
Język postępowania: niemiecki
Sąd odsyłający
Bundesgerichtshof

Strony w głównych postępowaniach karnych
Markus D. (C-358/13) i G. (C-181/14)

Sentencja
Artykuł 1 pkt 2 lit. b) dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego
kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zmienionej dyrektywą 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r., należy interpretować w ten sposób, że wyłącza on substancje, takie jak będące przedmiotem postępowań
głównych, które wywierają skutki ograniczające się do zwykłej zmiany funkcji fizjologicznych, a nie są w stanie spowodować korzystnych
skutków, bezpośrednich lub pośrednich, dla zdrowia ludzkiego, są spożywane wyłącznie w celu wywołania stanu odurzenia
i w konsekwencji są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.
(1)

Dz.U. C 325 z 9.11.2013.
Dz.U. C 212 z 7.7.2014.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – Republika Grecka przeciwko Komisja
Europejska
(Sprawa C-391/13 P) (1)
(Odwołanie — EFOGR, EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania Unii Europejskiej —
Oliwa z oliwek — Rośliny uprawne — Oczywisty błąd w ocenie — Zwiększenie stawki korekty ryczałtowej
w przypadku ponownego naruszenia — Wpływ reformy WPR na korektę ryczałtową —
Proporcjonalność — Charakter wydatków przeznaczonych na utworzenie GIS upraw oliwek)
(2014/C 315/28)
Język postępowania: grecki
Strony
Wnoszący odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciel: I. Chalkias, pełnomocnik)
Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Marcoulli i D. Tryantafyllou, pełnomocnicy)

Sentencja
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.
(1)

Dz.U. C 260 z 7.9.2013.

