
WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie C-335/03 Republika Portugalska przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(EFOGR — Premia wołowa — Kontrole — Reprezentatyw-
ność próbek — Zastosowanie wyników kontroli do lat

poprzednich — Uzasadnienie)

(2005/C 132/17)

(Język postępowania: portugalski)

W sprawie C-335/03, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie nieważności na podstawie art. 230 WE, wniesioną w
dniu 25 lipca 2003 r. przez Republikę Portugalską, (pełno-
mocnicy: L. Fernandesa, wspierany przez adwokatów C. Botelho
Moniza oraz E. Maia Cadetę) przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich (pełnomocnicy: A. M. Alves Vieira oraz L.
Visaggio, wspierani przez adwokatów N. Castro Marquesa oraz
F. Costa Leitę), Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A.
Timmermans, prezes izby, R. Silva de Lapuerta (sprawo-
zdawca), C. Gulmann, R. Schintgen i J. Klučka, sędziowie,
rzecznik generalny: L. A. Geelhoed, sekretarz: K. Sztanc, admi-
nistrator, wydał w dniu 14 kwietnia 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 239 z 4.10.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie C-467/03 (wniosek o wydanie orzeczenia w
trybie prejudycjalnym, złożony przez Finanzgericht
München): Ikegami Electronics (Europe) GmbH przeciwko

Oberfinanzdirektion Nürnberg (1)

(Wspólna taryfa celna — Pozycje taryfowe — Klasyfikacja
cyfrowego urządzenia do rejestracji obrazu — Klasyfikacja w

Nomenklaturze Scalonej)

(2005/C 132/18)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-467/03, mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie preju-

dycjalnym, złożony przez Finanzgericht München (Niemcy),
postanowieniem z dnia 24 czerwca 2003 r., które wpłynęło do
Trybunału w dniu 6 listopada 2003 r. w postępowaniu
Ikegami Electronics (Europe) GmbH przeciwko Oberfinanz-
direktion Nürnberg, Trybunał (czwarta izba), w składzie: K.
Lenaerts, prezes izby (sprawozdawca), J. N. Cunha Rodrigues i
E. Levits, sędziowie, rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: K.
Sztranc, administrator, wydał w dniu 17 marca 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

Urządzenie, które zapisuje sygnały pochodzące z kamer i po skompre-
sowaniu odtwarza je na ekranie w celach nadzoru wideo, spełnia
specyficzne funkcje, inne niż przetwarzanie danych w rozumieniu
uwagi 5 E do działu 84 Nomenklatury Scalonej Wspólnej Taryfy
Celnej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury tary-
fowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmie-
nionej przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6
sierpnia 2001 r.

(1) Dz.U. C 21 z 24.01.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie C-469/03 Filomeno Mario Miraglia (wniosek
Tribunale di Bologna o wydanie orzeczenia w trybie

prejudycjalnym) (1)

(Art. 54 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen —
Zasada ne bis in idem — Zakres stosowania — Decyzja
organów sądowych Państwa Członkowskiego o odstąpieniu od
ścigania karnego prowadzonego przeciwko danej osobie
wyłącznie z powodu wszczęcia analogicznego postępowania w

innym Państwie Członkowskim)

(2005/C 132/19)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie C-469/03, mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 35 UE, orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym, złożony przez Tribunale di Bologna (Włochy), posta-
nowieniem z dnia 22 września 2003 r., które wpłynęło do
Trybunału w dniu 10 listopada 2003 r., w postępowaniu
karnym przeciwko Filomenowi Mario Miraglii, Trybunał
(piąta izba), w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby,
R. Schintgen (sprawozdawca) i P. Kūris, sędziowie; rzecznik
generalny: A. Tizzano, sekretarz: L. Hewlett, główny admini-
strator, wydał w dniu 10 marca 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:
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