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Obiectul
Recurs introdus împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă
Instanță (Camera a cincea extinsă) din 10 aprilie 2008, în
cauza T-271/03, Deutsche Telekom/Comisia, prin care
Tribunalul a respins acțiunea prin care se solicita anularea
Deciziei 2003/707/CE a Comisiei din 21 mai 2003 referitoare
la o procedură de aplicare a articolului 82 CE (Cauzele COMP/
C 1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG) (JO L
263, p. 9) și, cu titlu subsidiar, reducerea amenzii aplicate
reclamantei — Abuz de poziție dominantă — Prețuri de acces
la rețeaua fixă de telecomunicații în Germania — Caracterul
abuziv al practicilor privind prețul avute de o întreprindere
dominantă care facturează concurenților tarife aferente presta
țiilor intermediare pentru accesul la bucla locală mai ridicate
decât prețurile cu amănuntul pe care le facturează propriilor
abonați
Dispozitivul
1. Respinge recursul.
2. Obligă Deutsche Telekom AG la plata cheltuielilor de judecată.
(1) JO C 223, 30.8.2008.

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 28 octombrie 2010 —
Comisia Europeană/Republica Lituania
(Cauza C-350/08) (1)
[Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Actul
de aderare din 2003 — Obligațiile statelor în curs de aderare
— Acquis comunitar — Directivele 2001/83/CE și
2003/63/CE — Regulamentul (CEE) nr. 2309/93 și Regula
mentul (CE) nr. 726/2004 — Medicamente de uz uman —
Medicamente biologice similare obținute prin biotehnologie —
Autorizație națională de introducere pe piață acordată înainte
de aderare]
(2010/C 346/07)
Limba de procedură: lituaniana
Părțile
Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Steiblytė și M.
Šimerdová, agenți)
Pârâtă: Republica Lituania (reprezentanți: D. Kriaučiūnas și R.
Mackevičienė, agenți)
Obiectul
Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru —
Încălcarea articolului 6 alineatul (1) și secțiunea 4 din Partea
2 din anexa I la Directiva 2001/83/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire
a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman
(JO L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3), astfel cum a
fost modificată prin Directiva 2003/63/CE, precum și a arti
colului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2309/93 al

C 346/5

Consiliului din 22 iulie 1993 de stabilire a procedurilor comu
nitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de
uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții europene
pentru evaluarea medicamentelor (JO 1993, L 214, p. 1) și a
articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004
2004 a Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie
2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea
și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de
instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (JO
2004, L 136, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 44, p. 83) —
Menținerea în vigoare a autorizației naționale de introducere
pe piață a medicamentului similar „Grasalva”
Dispozitivul
1. Prin menținerea autorizației de introducere pe piața națională
pentru medicamentul Grasalva, Republica Lituania nu și a înde
plinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 6 alineatul (1)
din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consi
liului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu
privire la medicamentele de uz uman, astfel cum a fost modificată
prin Directiva 2003/63/CE a Comisiei din 25 iunie 2003,
precum și în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul
(CEE) nr. 2309/93 al Consiliului din 22 iulie 1993 de stabilire
a procedurilor comunitare de autorizare și supraveghere a medica
mentelor de uz uman și de uz veterinar și de instituire a Agenției
Europene pentru Evaluarea Medicamentelor și al articolului 3
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parla
mentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de
stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și suprave
gherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a
unei Agenții Europene pentru Medicamente.
2. Obligă Republica Lituania la plata cheltuielilor de judecată.

(1) JO C 247, 27.9.2008.

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 octombrie 2010
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată
de Audiencia Provincial de Barcelona — Spania) —
PADAWAN SL/Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE)
(Cauza C-467/08) (1)
(Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe
— Dreptul de reproducere — Excepții și limitări — Excepția
privind copia pentru uz personal — Noțiunea „compensație
echitabilă” — Interpretare uniformă — Punere în aplicare de
către statele membre — Criterii — Limite — Redevență
pentru copia privată aplicată echipamentelor, aparatelor și
suporturilor de reproducere digitală)
(2010/C 346/08)
Limba de procedură: spaniola
Instanța de trimitere
Audiencia Provincial de Barcelona

