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Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Finanzgericht Düsseldorf — Wykładnia nomenklatury scalonej
zmienionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1789/2003 z
dnia 11 września 2003 r. zmieniającego załącznik I do
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenkla-
tury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej (Dz.U. L 281, str. 1) — „Klucze maszynowe ręczne
(włączając klucze dynamometryczne, ale bez pokręteł do gwin-
towników); wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z ręko-
jeściami lub bez” w rozumieniu pozycji 8204 — Końcówki do
wkręcania z uchwytem czworokątnym do wkrętów prostych,
krzyżowych i TX oraz klucze do wkrętów sześciokątnych

Sentencja

1) Wykładni pozycji 8204 nomenklatury scalonej zawartej w
załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia
23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej
oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmienionego rozporządze-
niem Komisji (WE) nr 2388/2000 z dnia 13 października
2000 r. należy dokonywać w ten sposób, że nie obejmuje ona
oddzielnie przywożonych końcówek do wkręcania z uchwytem
czworokątnym do wkrętów prostych, krzyżowych, TX (wpustowe
Torx) i imbusowych, takich jak opisane w postanowieniu
odsyłającym.

2) Wykładni pozycji 8204 nomenklatury scalonej należy dokonywać
w ten sposób, że obejmuje ona przywożone oddzielnie elementy
systemu uchwytów czworokątnych do wkręcania, opisane w posta-
nowieniu odsyłającym, które podczas ich używania nie stykają się
bezpośrednio z elementem mocującym.

3) Wykładni pozycji 8204 nomenklatury scalonej należy dokonywać
w ten sposób, że obejmuje ona przywożone oddzielnie klucze dyna-
mometryczne w systemie uchwytów czworokątnych do wkręcania,
takiego typu jak opisane w postanowieniu odsyłającym.

(1) Dz.U. C 57 z 5.3.2005

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 marca 2006 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-518/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych

oraz dzikiej fauny i flory — Ochrona gatunków)

(2006/C 131/39)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: M. Konstantinidis i M. van Beek, pełnomocnicy]

Strona pozwana: Republika Grecka [Przedstawiciel: E. Skandalou,
pełnomocnik]

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrektywy Rady 92/43/EWG z
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodni-
czych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, str. 7) —
Ochrona żmii Vipera schweizeri na wyspie Milos — Niepod-
jęcie wymaganych środków zakazujących niepokojenia tego
gatunku podczas okresu rozrodu, jak również pogarszania
stanu lub niszczenia terenów rozrodu

Sentencja

1) Nie podejmując wymaganych środków w celu ustanowienia
skutecznego systemu ścisłej ochrony żmii Vipera schweizeri na
wyspie Milos zakazującego celowego niepokojenia tego gatunku, w
szczególności podczas okresu rozrodu, wychowu młodych i snu
zimowego, jak również pogarszania stanu lub niszczenia terenów
rozrodu lub odpoczynku, Republika Grecka uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrek-
tywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania

(1) Dz.U. C 57 z 05.03.2005
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