
Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piątej izby) z
dnia 25 października 2005 r. w sprawie Groupe Danone prze-
ciwko Komisji (T-38/02), w którym Sąd w części oddalił skargę
o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2003/569/WE
z dnia 5 grudnia 2001 r. dotyczącej postępowania na podstawie
art. 81 traktatu WE (Dz.U. L 200, str. 1)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Grupa Danone zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 48 z 25.2.2006.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 8 lutego 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Słowackiej

(Sprawa C-114/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 96/48/WE — Sieci transeuropejskie — Interopera-
cyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości —

Brak transpozycji)

(2007/C 82/12)

Język postępowania: słowacki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Zavvos i T. Kukal, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Słowacka (przedstawiciel:
R. Procházka, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
transpozycji w wyznaczonym terminie dyrektywy Rady
96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności
transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz.U.
L 235, str. 6)

Sentencja

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy Rady
96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności
transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, Republika
Słowacka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej
dyrektywy.

2) Republika Słowacka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 96 z 22.4.2006.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 15 lutego 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Finanzgericht München — Niemcy) —
Ruma GmbH przeciwko Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Sprawa C-183/06) (1)

(Wspólna taryfa celna — Nomenklatura Scalona — Klasyfi-
kacja taryfowa — Pozycja 8529 — Podpozycja 8529 90 40
— Membrana klawiatury przeznaczona do telefonu komórko-

wego)

(2007/C 82/13)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Finanzgericht München

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Ruma GmbH

Strona pozwana: Oberfinanzdirektion Nürnberg

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Finanzgericht München — Wykładnia rozporządzenia Komisji
(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
8538 — Przednia część klawiatury telefonu komórkowego
(keypad), wyposażona w znajdujące się na spodzie nieprzewo-
dzące wtyki kontaktowe
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