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Partes no processo principal
Recorrente: Stryker EMEA Supply Chain Services BV
Recorrido: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Dispositivo
A posição 9021 da Nomenclatura Combinada da pauta aduaneira comum, que figura no Anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87
do Conselho, de 23 de julho de 1987, relativo à nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum, conforme alterado pelo
Regulamento de Execução (UE) n.o 1101/2014 da Comissão, de 16 de outubro de 2014, deve ser interpretada no sentido de que estão
abrangidos por esta posição parafusos de implante médico como os que estão em causa no processo principal, na medida em que tais
produtos apresentam características que os distinguem de produtos comuns pelo seu acabamento e grande precisão assim como pelo seu
método de fabrico e pela especificidade da sua função. Em particular, o facto de parafusos de implante médico como os que estão em causa
no processo principal só poderem ser introduzidos no corpo por instrumentos médicos específicos e não com instrumentos comuns,
constitui uma característica a ter em consideração a fim de distinguir estes parafusos de implante médico de produtos comuns.
(1)

JO C 136, de 18.4.2016.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 26 de abril de 2017 — Comissão Europeia/
/República Federal da Alemanha
(Processo C-142/16) (1)
«Incumprimento de Estado — Ambiente — Diretiva 92/43/CEE — Artigo 6.o, n.o 3 — Conservação dos
habitats naturais — Construção da central a carvão de Moorburg (Alemanha) — Zonas Natura 2000 no
corredor do rio Elba a montante da central a carvão — Avaliação das incidências de um plano ou de um
projeto num sítio protegido»
(2017/C 195/06)
Língua do processo: alemão
Partes
Demandante: Comissão Europeia (representantes: C. Hermes e E. Manhaeve, agentes)
Demandada: República Federal da Alemanha (representantes: T. Henze e J. Möller, agentes, assistidos por W. Ewer,
Rechtsanwalt)

Dispositivo
1) A República Federal da Alemanha, ao não proceder, quando da autorização da construção de uma central a carvão de Moorburg,
perto de Hamburgo (Alemanha), a uma avaliação correta e completa das incidências, não cumpriu as obrigações que lhe incumbem
por força do artigo 6.o, n.o 3, da Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats
naturais e da fauna e da flora selvagens.
2) A ação é julgada improcedente quanto ao restante.
3) Cada parte suporta as suas próprias despesas.

(1)

JO C 165, de 10.5.2016.

