
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Uradex SCRL

Strona pozwana: Union Professionnelle de la Radio et de la Télé-
distribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion
de la Télévision (Brutele)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Cour de cassation de Belgique — Wykładnia art. 9 ust. 2 dyrek-
tywy Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w
sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa
autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu
do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową
(Dz.U. L 248, str. 15) — Zakres upoważnienia organizacji zbio-
rowego zarządzania uważanej za uprawnioną do zarządzania
prawami podmiotu praw autorskich lub praw pokrewnych,
który nie przekazał sprawy zarządzania swoimi prawami
żadnej organizacji zbiorowego zarządzania — Wykonywanie
prawa do udzielania lub odmowy udzielenia operatorom
kablowym zezwolenia na retransmisję audycji drogą kablową

Sentencja

Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy Rady 93/83/EWG z dnia 27 września
1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa
autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do
przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową należy inter-
pretować w ten sposób, że w przypadku gdy organizacja zbiorowego
zarządzania uważana jest za uprawioną do zarządzania prawami
podmiotu prawa autorskiego lub praw pokrewnych, który nie
powierzył zarządu swymi prawami żadnej organizacji zbiorowego
zarządzania, taka organizacja jest upoważniona do wykonywania
prawa tego podmiotu polegającego na udzielaniu lub odmowie udzie-
lenia operatorowi kablowemu zezwolenia na retransmisję audycji
drogą kablową, a w konsekwencji wykonywany przez wspomnianą
organizację zarząd nie ogranicza się wyłącznie do zarządzania
prawami majątkowymi tego podmiotu.

(1) Dz.U. C 143 z 11.6.2005.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 czerwca 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Finanzgericht München — Niemcy) —
Sachsenmilch AG przeciwko Oberfinanzdirektion Nürn-

berg

(Sprawa C-196/05) (1)

(Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomen-
klatura Scalona — Podpozycja 0406 10 (ser świeży) —
Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zmienio-
nego rozporządzeniem (WE) nr 1832/2002 — Klasyfikacja
taryfowa mozzarelli w blokach do pizzy, przechowywanej po
wyprodukowaniu przez okres jednego do dwóch tygodni w

stanie schłodzonym)

(2006/C 178/14)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Finanzgericht München

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Sachsenmilch AG

Strona pozwana: Oberfinanzdirektion Nürnberg

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Finanzgericht München — Wykładnia rozporządzenia (WE)
nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmieniającego
załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 281, str. 1) — Podpozycja CN
0406 10 (ser świeży) — Mozarella do pizzy przechowywana
po wyprodukowaniu przez okres jednego do dwóch tygodni w
stanie schłodzonym

Sentencja

Podpozycję 0406 10 Nomenklatury Scalonej, znajdującą się 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 zmienionej rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1832/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 r. należy inter-
pretować w ten sposób, że ma ona zastosowanie do mozzarelli w
blokach do pizzy, która po wyprodukowaniu była przechowywana
przez okres jednego do dwóch tygodni w temperaturze 2-4 oC, chyba
że przechowywanie to wystarczy, by mozzarella ta uległa procesowi
przetwórczemu, po którym nabyłaby nowe obiektywne cechy (czy też
jedną cechę) i właściwości, w szczególności w zakresie składu, wyglądu
i smaku. Do sądu krajowego należy ustalenie, czy warunki te są
spełnione.

(1) Dz.U. C 182 z 23.7.2005
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