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Официален вестник на Европейския съюз

Предмет
Жалба срещу Решение на Първоинстанционния съд (пети
разширен състав) от 10 април 2008 г. по дело Deutsche
Telekom/Комисия (T-271/03), с което Първоинстанционният
съд е отхвърлил жалбата за отмяна на Решение 2003/707/ЕО
на Комисията от 21 май 2003 г. относно производство по
прилагане на член 82 от Договора за ЕО (преписки COMP/
C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG) (ОВ
L 263, стр. 9) и, при условията на евентуалност, за намаляване
на наложената на жалбоподателя глоба — Злоупотреба с господ
стващо положение — Цена за достъп до фиксираната телекому
никационна мрежа в Германия — Злоупотреба с ценови
практики на предприятие с господстващо положение, което
фактурира на конкурентите си по-високи цени за междинните
услуги за достъп до абонатна линия от цените на дребно, които
фактурира на абонатите си
Диспозитив
1. Отхвърля жалбата.
2. Осъжда Deutsche Telekom AG да заплати съдебните разноски.
(1) ОВ C 223, 30.8.2008 г.

Решение на Съда (първи състав) от 28 октомври 2010 г. —
Европейска комисия/Република Литва
(Дело C-350/08) (1)
(Неизпълнение на задължения от държава членка — Акт
за присъединяване от 2003 г. — Задължения за присъе
диняващите се държави — Достижения на правото на
Общността — Директиви 2001/83/ЕО и 2003/63/ЕО —
Регламенти (ЕИО) № 2309/93 и (ЕО) № 726/2004 —
Лекарствени продукти за хуманна употреба —
Получени чрез биотехнология сходни биологични лекар
ствени продукти — Национално разрешение за
търговия, издадено преди присъединяването)
(2010/C 346/07)
Език на производството: литовски

C 346/5

за упражняване на надзор над лекарствени продукти, използвани
в хуманната и ветеринарната медицина, и се създава Европейска
агенция за оценка на лекарствени продукти, и по член 3,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване
на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекар
ствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, и за
създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136,
стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава
13, том 44, стр. 83) — Оставяне в сила на националното
разрешение за търговия с лекарствения продукт „Grasalva“
Диспозитив
1. Като е запазила националното разрешение за търговия на
лекарствения продукт „Grasalva“, Република Литва не е
изпълнила задълженията си по член 6, параграф 1 от
Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на
кодекс на Общността относно лекарствени продукти за
хуманна употреба, изменена с Директива 2003/63/ЕО на
Комисията от 25 юни 2003 година, както и по член 3,
параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2309/93 на Съвета от
22 юли 1993 година, с който се установява редът в
Общността за издаване на разрешителни и за упражняване
на надзор над лекарствени продукти, използвани в
хуманната и ветеринарната медицина, и се създава Евро
пейска агенция за оценка на лекарствени продукти, и по член
3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година
за установяване на процедури на Общността за разрешаване
и контрол на лекарствени продукти за хуманна и вете
ринарна употреба, и за създаване на Европейска агенция по
лекарствата.
2. Осъжда Република Литва да заплати съдебните разноски.
(1) ОВ C 247, 27.9.2008 г.

Решение на Съда (трети състав) от 21 октомври 2010 г.
(преюдициално запитване от Audiencia Provincial de
Barcelona, Испания) — PADAWAN SL/Sociedad General
de Autores y Editores (SGAE)
(Дело C-467/08) (1)

Страни
Ищец: Европейска комисия (представители: A. Steiblytė и M.
Šimerdová)
Ответник: Република Литва (представители: D. Kriaučiūnas и R.
Mackevičienė)
Предмет
Неизпълнение на задължения от държава членка — Нарушение
на член 6, параграф 1 и на приложение I, част II, точка 4 от
Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на
Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба
(ОВ L 311, стр. 67; Специално издание на български език,
2007 г., глава 13, том 33, стр. 3), изменена с Директива
2003/63/ЕО, както и на член 3, параграф 1 от Регламент
(ЕИО) № 2309/93 на Съвета от 22 юли 1993 година, с който
се установява редът в Общността за издаване на разрешителни и

(Сближаване на законодателствата — Авторско право и
сродни права — Директива 2001/29/ЕО — Право на
възпроизвеждане — Изключения и ограничения —
Изключение за копиране за лично ползване — Понятие
„справедливо обезщетение“ — Еднакво тълкуване —
Въвеждане от държавите членки — Критерии —
Граници — Такса за копиране за лично ползване,
прилагана за оборудването, апаратурата и носителите
за цифрово възпроизвеждане)
(2010/C 346/08)
Език на производството: испански
Запитваща юрисдикция
Audiencia Provincial de Barcelona

