
Sentencja

Interpretacji Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej, zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. należy dokonywać w ten
sposób, że membrany klawiatury z poliwęglanu posiadające na wierz-
chniej stronie uformowane klawisze, a na spodzie nieprzewodzące wtyki
kontaktowe, i które są przeznaczone do złączenia z telefonami komór-
kowymi należą do podpozycji 8529 90 40.

(1) Dz.U. C 143 z 17.6.2006.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 1 lutego 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Portugalskiej

(Sprawa C-324/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2004/116/WE — Włączenie drożdży Candida guil-
liermondii do załącznika do dyrektywy 82/471/EWG — Brak

ustanowienia niezbędnych przepisów)

(2007/C 82/14)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
A. Szmytkowska, P. Guerra i P. Andrade, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele:
L. Fernandes i F. Fraústo de Azevedo, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w wyznaczonym terminie wszelkich przepisów
niezbędnych w celu dostosowania się do dyrektywy Komisji
2004/116/WE z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniającej załącznik
do dyrektywy Rady 82/417/EWG w zakresie włączenia Candida
guilliermondii (Dz.U. L 379, str. 81)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu dostosowania
się do dyrektywy Komisji 2004/116/WE z dnia 23 grudnia
2004 r. zmieniającej załącznik do dyrektywy Rady 82/471/EWG
w zakresie włączenia Candida guilliermondii, Republika Portu-
galska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej
dyrektywy.

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 224 z 16.9.2006.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 14 grudnia
2006 r. — Herbert Meister przeciwko Urzędowi Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i

wzory)

(Sprawa C-12/05 P) (1)

(Odwołanie — Zatrudnienie — Przeniesienie szefa działu na
stanowisko doradcy prawnego wiceprezesa ds. prawnych —

Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części
oczywiście nieuzasadnione)

(2007/C 82/15)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Herbert Meister (przedstawiciel: P. Goergen,
adwokat)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: I. de
Medrano Caballero, pełnomocnik)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z
dnia 28 października 2004 r. w sprawie T-76/03 Meister prze-
ciwko OHIM, na mocy którego oddalona została skarga o
stwierdzenie nieważności decyzji OHIM z dnia 22 kwietnia
2002 r. w sprawie mianowania skarżącego, w interesie służby,
w ramach zajmowanego przez niego stanowiska, na doradcę
prawnego wiceprezesa ds. prawnych

Sentencja

1) Odwołanie główne oraz odwołanie wzajemne zostają oddalone.

2) H. Meister zostaje obciążony kosztami postępowania związanymi
z odwołaniem głównym.

3) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towa-
rowe i wzory) zostaje obciążony kosztami postępowania związanymi
z odwołaniem wzajemnym.

(1) Dz.U. C 93 z 16.4.2005.
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