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Voorwerp
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste
aanleg (Vijfde kamer — uitgebreid) van 10 april 2008, Deutsche
Telekom/Commissie (T-271/03), waarbij het Gerecht het beroep
tot nietigverklaring van beschikking 2003/707/EG van de Com
missie van 21 mei 2003 in een procedure op grond van artikel
82 EG (zaken COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche
Telekom AG) (PB L 263, blz. 9) en, subsidiair, tot verlaging van
de aan rekwirante opgelegde geldboete heeft verworpen — Mis
bruik van machtspositie — Toegangsprijs voor vast telecom
municatienetwerk in Duitsland — Onrechtmatigheid van de
prijspraktijken van een onderneming met een machtspositie
die de concurrenten voor de toegang die zij op intermediair
niveau tot het aansluitnetwerk verleent, prijzen in rekening
brengt die hoger zijn dan haar eindgebruikerstarieven
Dictum
1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
2) Deutsche Telekom AG wordt verwezen in de kosten.
(1) PB C 223 van 30.8.2008.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 28 oktober 2010 —
Europese Commissie/Republiek Litouwen
(Zaak C-350/08) (1)
(Niet-nakoming — Toetredingsakte van 2003 — Verplichtin
gen van toetredende staten — Acquis communautaire —
Richtlijnen 2001/83/EG en 2003/63/EG — Verordening
(EEG) nr. 2309/93 en verordening (EG) nr. 726/2004 —
Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Gelijkwaardige bi
ologische geneesmiddelen vervaardigd met behulp van biotech
nologie — Nationale vergunning voor in handel brengen die is
verleend vóór toetreding)
(2010/C 346/07)
Procestaal: Litouws
Partijen
Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A.
Steiblytė en M. Šimerdová, gemachtigden)
Verwerende partij: Republiek Litouwen (vertegenwoordigers: D.
Kriaučiūnas en R. Mackevičienė, gemachtigden)
Voorwerp
Niet-nakoming — Schending van artikel 6, lid 1, en bijlage I,
deel II, rubriek 4, van richtlijn 2001/83/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van
een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor
menselijk gebruik (PB L 311, blz. 67), zoals gewijzigd bij richt
lijn 2003/63/EG, en van artikel 3, lid 1, van verordening (EEG)
nr. 2309/93 van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van
communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen
voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en
diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees
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Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (PB L 214, blz. 1),
en van artikel 3, lid 1, van verordening (EG) nr. 726/2004 van
het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot
vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen
van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor
menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van
een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136, blz. 1) —
Handhaving van de nationale vergunning voor het in de handel
brengen van het gelijkwaardige biologische geneesmiddel
„Grasalva”
Dictum
1) Door de nationale vergunning voor het in de handel brengen van
het geneesmiddel Grasalva te handhaven, is de Republiek Litouwen
de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens
artikel 6, lid 1, van richtlijn 2001/83/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling
van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor
menselijk gebruik, zoals gewijzigd bij richtlijn 2003/63/EG van
de Commissie van 25 juni 2003, alsook krachtens artikel 3, lid
1, van verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad van 22 juli
1993 tot vaststelling van communautaire procedures voor het
verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van
een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling, en artikel
3, lid 1, van verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van
communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en
het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig
gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau.
2) De Republiek Litouwen wordt verwezen in de kosten.

(1) PB C 247 van 27.9.2008.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 oktober 2010
(verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de
Audiencia Provincial de Barcelona — Spanje) —
PADAWAN SL/Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE)
(Zaak C-467/08) (1)
(Harmonisatie van wetgevingen — Auteursrecht en naburige
rechten — Richtlijn 2001/29/EG — Reproductierecht — Be
perkingen en restricties — Uitzondering voor kopiëren voor
privé-gebruik — Begrip „billijke compensatie” — Eenvormige
uitlegging — Tenuitvoerlegging door lidstaten — Criteria —
Grenzen — Heffing voor kopiëren voor privé-gebruik die
wordt toegepast op installaties, apparaten en media die
verband houden met digitale reproductie)
(2010/C 346/08)
Procestaal: Spaans
Verwijzende rechter
Audiencia Provincial de Barcelona

