
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 października 2014 r. – Parlament Europejski przeciwko 
Komisji Europejskiej

(Sprawa C-65/13) (1)

[Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 — Decyzja wykonawcza 2012/ 
733/UE — Sieć EURES — Uprawnienia wykonawcze Komisji Europejskiej — Zakres — Artykuł 291 

ust. 2 TFUE]

(2014/C 462/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Tamás i J. Rodrigues, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Enegren i C. Zadra, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Parlament Europejski zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 108 z 13.4.2013.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 16 października 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko 
Republice Federalnej Niemiec

(Sprawa C-100/13) (1)

[Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodny przepływ towarów — Przepisy 
państwa członkowskiego wymagające od określonych wyrobów budowlanych opatrzonych oznakowaniem 

zgodności CE, by były zgodne z dodatkowymi regułami krajowymi — Wykazy reguł budowlanych 
(Bauregellisten)]

(2014/C 462/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Wilms i G. Zavvos, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i K. Petersen, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Nakładając, w drodze wykazów reguł budowlanych, o których mowa w kodeksach budowlanych ustanawianych przez Länder, na 
wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi EN 681-2:2000 „Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 2: Elastomery termoplastyczne”, EN 13162:2008 „Wyroby 
do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja” i EN 13241-1 
„Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności” i posiadające 
oznakowanie „CE” dodatkowe wymagania do celów faktycznego dostępu tych wyrobów do rynku oraz ich użytkowania na terytorium 
Niemiec, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 4 ust 2 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 
Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, zmienionej w drodze rozporządzenia (WE) nr 1882/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r.

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 114 z 20.4.2013.
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