
Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 lipca 2007 r. —
Rzeczpospolita Polska przeciwko Parlamentowi Europej-

skiemu, Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-460/05) (1)

(Dyrektywa 2005/36/WE — Uznawanie kwalifikacji zawodo-
wych — Pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną —

Położne — Przepisy szczególne dotyczące polskich dokumentów
potwierdzających posiadanie kwalifikacji — Ważność —

Obowiązek uzasadnienia — Wprowadzenie aktem przystą-
pienia)

(2007/C 211/09)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: J. Pietras,
M. Szpunar i M. Brzezińska, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: U.
Rösslein i A. Padowska, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej
(przedstawiciele: M.C. Giorgi Fort, R. Szostak i F. Florindo Gijón,
pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Wspólnot Euro-
pejskich (przedstawiciele: H. Støvlbæk i A. Stobiecka-Kuik,
pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności art. 33 ust. 2 oraz art. 43 ust. 3
dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodo-
wych (Dz.U. L 255, str. 22) — Szczególny system uznawania
praw nabytych pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną
oraz położnych posiadających polskie dokumenty potwierdza-
jące posiadanie kwalifikacji

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania.

3) Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 60 z 11.3.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 lipca 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Østre Landsret — Dania) — Olicom A/S

przeciwko Skatteministeriet

(Sprawa C-142/06) (1)

(Wspólna Taryfa Celna — Pozycje taryfowe — Klasyfikacja w
Nomenklaturze Scalonej — Maszyny do automatycznego prze-
twarzania danych — Karty sieciowe posiadające funkcję

„modem” — Pojęcie „specyficznej funkcji”)

(2007/C 211/10)

Język postępowania: duński

Sąd krajowy

Østre Landsret

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Olicom A/S

Strona pozwana: Skatteministeriet

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Østre Landsret — Wykładnia rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury
taryfowej i statystycznej (Dz.U. L 256, str. 1), zmienionej rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 3009/95 z dnia 22 grudnia 1995 r.
(Dz.U. L 319, str. 1) — Pozycja 8471 (urządzenia do automa-
tycznego przetwarzania danych) i 8517 (aparatura telekomuni-
kacyjna) — Dwufunkcyjne karty sieciowe umożliwiające dostęp
do sieci lokalnej i internetu — Specyficzna funkcja

Sentencja

Dwufunkcyjne karty sieciowe do komputerów przenośnych powinny być
klasyfikowane, po dniu 1 stycznia 1996 r., jako maszyny do przetwa-
rzania danych w pozycji 8471 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,
i zmienionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3009/95 z dnia
22 grudnia 1995 r.

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