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Predmet veci
Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata
rozšírená komora) z 10. apríla 2008, Deutsche Telekom/
Komisia (T-271/03), ktorým Súd prvého stupňa zamietol žalobu
o zrušenie rozhodnutia Komisie 2003/707/ES z 21. mája 2003
týkajúceho sa konania o použití článku 82 ES (veci COMP/
C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG) (Ú. v.
ES L 263, s. 9) a subsidiárne zníženie pokuty uloženej žalob
kyni — Zneužitie dominantného postavenia na trhu — Cena
prístupu do pevnej telekomunikačnej siete v Nemecku —
Nekalé cenové praktiky dominantného podniku účtujúceho
konkurentom vyššie tarify za sprostredkovacie služby prístupu
do miestnej siete ako sú maloobchodné ceny, ktoré účtuje
svojim predplatiteľom
Výrok rozsudku
1. Odvolanie sa zamieta.
2. Deutsche Telekom AG je povinná nahradiť trovy konania.
(1) Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008.

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. októbra
2010 — Európska komisia/Litovská republika
(Vec C-350/08) (1)
[Nesplnenie povinnosti členským štátom — Akt o pristúpení z
roku 2003 — Povinnosti pristupujúcich členských štátov —
Acquis communautaire — Smernice 2001/83/ES a
2003/63/ES — Nariadenie (EHS) č. 2309/93 a nariadenie
(ES) č. 726/2004 — Humánne lieky — Podobné biologické
lieky vyvinuté pomocou biotechnológie — Vnútroštátne
povolenie na uvedenie na trh udelené pred pristúpením]
(2010/C 346/07)
Jazyk konania: litovčina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Steiblytė a M.
Šimerdová, splnomocnené zástupkyne)
Žalovaná: Litovská republika (v zastúpení: D. Kriaučiūnas a R.
Mackevičienė, splnomocnení zástupcovia)
Predmet veci
Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 6
ods. 1 a prílohy I časti II bodu 4 smernice Európskeho parla
mentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa
ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v.
ES L 311, s. 67; Mim. vyd. 13/027), v znení zmien a doplnení
smernice 2003/63/ES, ako aj článku 3 ods. 1 nariadenia Rady
(EHS) č. 2309/93 z 22. júla 1993, na základe ktorého sa stano
vujú postupy spoločenstva v oblasti povoľovania a kontroly
liekov pre použitie v humánnej a veterinárnej medicíne a zria
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ďuje sa Európska agentúra na hodnotenie liekov (Ú. v. ES
L 214, s. 1; Mim. vyd. 13/012, s. 151), a článku 3 ods. 1
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z
31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri
povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne
použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým
sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, s. 1;
Mim. vyd. 13/034, s. 229) — Ponechanie v platnosti vnútro
štátneho povolenia na uvádzanie biologicky podobného lieku
„Grasalva“ na trh

Výrok rozsudku
1. Zachovaním vnútroštátneho povolenia na uvedenie lieku Grasalva
na trh si Litovská republika nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplý
vajú z článku 6 ods. 1 smernice 2001/83/ES Európskeho parla
mentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje
zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, zmenenej a doplnenej
smernicou Komisie 2003/63/ES z 25. júna 2003, článku 3 ods.
1 nariadenia Rady (EHS) č. 2309/93 z 22. júla 1993, na
základe ktorého sa stanovujú postupy spoločenstva v oblasti povo
ľovania a kontroly liekov pre použitie v humánnej a veterinárnej
medicíne a zriaďuje sa Európska agentúra na hodnotenie liekov, a
článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy
spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na
veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi
a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky.
2. Litovská republika je povinná nahradiť trovy konania.

(1) Ú. v. EÚ C 247, 27.9.2008.

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. októbra
2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý
podal Audiencia Provincial de Barcelona — Španielsko)
— PADAWAN SL/Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE)
(Vec C-467/08) (1)
(Aproximácia právnych predpisov — Autorské právo a s nimi
súvisiace práva — Smernica 2001/29/ES — Právo rozmnožo
vania — Výnimky a obmedzenia — Výnimka pre rozmnože
ninu na súkromné použitie — Pojem „primeraná kompen
zácia“ — Jednotný výklad — Vykonanie členskými štátmi
— Kritériá — Hranice — Poplatok za rozmnoženinu na
súkromné použite uplatňovaný na zariadenia, prístroje a
nosiče na digitálne rozmnožovanie)
(2010/C 346/08)
Jazyk konania: španielčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Audiencia Provincial de Barcelona

