
Sentencja 

1) Wykładni zintegrowanej taryfy Wspólnot Europejskich ustano
wionej w art. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z 
dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i staty
stycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, w brzmieniu 
mającym zastosowanie w latach 2004 i 2005 dokonywać należy 
w ten sposób, że kable i liny ze stali innej niż nierdzewna niepo
kryte lub tylko powleczone lub pokryte cynkiem, których maksy
malny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 3 mm, ale nie 
przekracza 48 mm, i które nie pochodzą ani z Mołdawii, ani z 
Maroka, objęte są kodami TARIC 7312 10 82 19, 
7312 10 84 19 lub 7312 10 86 19 w zależności od wymiaru 
ich przekroju poprzecznego. 

2) Wykładni art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z 
dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym 
przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europej
skiej należy dokonywać w ten sposób, iż nie sprzeciwia się on 
przepisom państwa członkowskiego przewidującym w przypadku 
błędu w klasyfikacji taryfowej towaru wwiezionego na obszar 
celny Unii zastosowaniu grzywny w wysokości równej kwocie 
całości mających zastosowanie ceł antydumpingowych, o ile jej 
kwota zostaje określona na warunkach analogicznych do 
warunków przewidzianych w prawie krajowym w przypadku naru
szeń o tym samym charakterze i powadze, i które pozwalają, by 
sankcja była skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca, czego ocena 
należy do sądu krajowego. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 5.12.2009. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 października 
2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Słowenii 

(Sprawa C-49/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Środowisko naturalne — Dyrektywa 2008/1/WE — Zintegro
wane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola — 
Warunki udzielania pozwoleń na istniejące instalacje — 

Brak transpozycji w przewidzianym terminie) 

(2010/C 328/13) 

Język postępowania: słoweński 
Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: A. Alcover 
San Pedro, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Republika Słowenii (przedstawiciel: N. Pintar 
Gosenca, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowa

nego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. 
L 24, s. 8) — Warunki udzielania pozwoleń na istniejące insta
lacje — Obowiązek zapewnienia, by takie instalacje były 
eksploatowane zgodnie z wymogami dyrektywy 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w przewidzianym terminie wszystkich niezbędnych 
środków w dziedzinie udzielania pozwoleń na instalacje przemy
słowe zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zinte
growanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, Repub
lika Słowenii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy 
tej dyrektywy. 

2) Republika Słowenii zostaje obciążona kosztami. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 27.3.2010. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 7 października 
2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Greckiej 

(Sprawa C-127/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn — Brak 

transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2010/C 328/14) 

Język postępowania: grecki 
Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Kara
nasou Apostolopoulou i G. Zavvos, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: N. Dafniou, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w przewidzianym terminie przepisów niezbędnych 
do zastosowania się do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administ
racyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 
2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 
95/16/WE, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które 
na niej ciążą na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 1.5.2010.
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