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POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyznaczenie izby do rozpoznawania spraw, o których
mowa w art. 104b regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

(2008/C 116/02)

Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2008 r. Trybunał Sprawiedli-
wości Wspólnot Europejskich wyznaczył na okres od dnia 1
marca do dnia 6 października 2008 r. trzecią izbę Trybunału na
izbę, która zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy regulaminu
Trybunału Sprawiedliwości będzie rozpoznawać sprawy, o
których mowa w art. 104b regulaminu.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 marca 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal de première instance de Bruxelles
— Belgia) — Postępowanie karne przeciwko Ioannisowi

Doulamisowi

(Sprawa C-446/05) (1)

(Artykuł 81 WE w związku z art. 10 WE — Krajowe przepisy
zakazujące reklamy w zakresie świadczenia usług

dentystycznych)

(2008/C 116/03)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Tribunal de première instance de Bruxelles

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Ioannis Doulamis.

Przy udziale: Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique
(UPR), Jean Totolidis

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunal de première instance de Bruxelles — Wykładnia art. 81

WE, art. 10 akapit drugi WE oraz art. 3 ust. 1 lit. g) WE —

Przepisy krajowe zakazujące jakiejkolwiek reklamy w zakresie
opieki dentystycznej

Sentencja

Artykuł 81 WE w związku z art. 3 ust. 1 lit. g) WE i art. 10 akapit
drugi WE nie stoi na przeszkodzie takim krajowym przepisom jak
ustawa z dnia 15 kwietnia 1958 r. dotycząca reklamy w zakresie usług
dentystycznych, zakazującym komukolwiek oraz podmiotom świad-
czącym usługi dentystyczne w ramach wolnego zawodu lub gabinetu
dentystycznego uprawiania jakiejkolwiek reklamy w zakresie usług
dentystycznych.

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

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 kwietnia 2008 r.
— Parlament Europejskie (C-14/06), Królestwo Danii

(C-295/06) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-14/06 i C-295/06) (1)

(Dyrektywa 2002/95/WE — Sprzęt elektryczny i elektroniczny
— Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji — Dziesięciofenoksybenzen („deka-BDE”) —

Decyzja Komisji 2005/717/WE — Zwolnienie deka-BDE z
zakazu stosowania — Skarga o stwierdzenie nieważności —
Kompetencje wykonawcze Komisji — Naruszenie przepisu

przyznającego upoważnienie)

(2008/C 116/04)

Język postępowania: angielski i duński

Strony

Strona skarżąca: Parlament Europejski (przedstawiciele: K. Bradley,
A. Neergaard i I. Klavina, pełnomocnicy) (C-14/06), Królestwo
Danii (przedstawiciele: J. Molde, B. Weis Fogh i J. Bering Liis-
berg, pełnomocnicy) (C-295/06)
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