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Uradni list Evropske unije

Predmet
Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti razširjeni senat)
z dne 10. aprila 2008 v zadevi Deutsche Telekom proti Komisiji
(T-271/03), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo za
razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2003/707/ES z dne 21.
maja 2003 v zvezi s postopkom na podlagi člena 82 ES
(Zadeve COMP/C 1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche
Telekom AG) (UL L 263, str. 9), in podredno, za zmanjšanje
globe, naložene tožeči stranki – Zloraba prevladujočega polo
žaja – Cena dostopa do fiksnega telekomunikacijskega omrežja
v Nemčiji – Praksa oblikovanja cen, ki pomeni zlorabo s strani
prevladujočega podjetja, ki svojim konkurentom zaračunava
cene za posredniške storitve dostopa do krajevne zanke, ki so
višje od maloprodajnih cen, ki jih zaračuna svojim naročnikom
Izrek
1. Pritožba se zavrne.
2. Družbi Deutsche Telekom AG se naloži plačilo stroškov.

(1) UL C 223, 30.8.2008.

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. oktobra 2010 –
Evropska komisija proti Republiki Litvi

C 346/5

za promet in nadzor zdravil za uporabo v humani medicini in
za uporabo v veterini ter ustanavlja Evropsko agencijo za vred
notenje zdravil (UL L 214, str. 1) in člena3(1) Uredbe (ES) št.
726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca
2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za
promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo
ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, str. 1)
– Ohranitev nacionalnega dovoljenja za promet s podobnim
biološkim zdravilom „Grasalva“

Izrek
1. Republika Litva s tem, da je v veljavi ohranila nacionalno dovo
ljenje za promet za zdravilo Grasalva, ni izpolnila svojih obvez
nosti iz člena 6(1) Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdra
vilih za uporabo v humani medicini, kakor je bila spremenjena z
Direktivo Komisije 2003/63/ES z dne 25. junija 2003, ter iz
člena 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2309/93 z dne 22. julija
1993, ki določa postopke Skupnosti za pridobitev dovoljenja za
promet in nadzor zdravil za uporabo v humani medicini in za
uporabo v veterini ter ustanavlja Evropsko agencijo za vrednotenje
zdravil in člena 3(1) Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skup
nosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za
humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske
agencije za zdravila.

2. Republiki Litvi se naloži plačilo stroškov.

(Zadeva C-350/08) (1)
(Neizpolnitev obveznosti države — Akt o pristopu iz leta 2003
— Obveznosti držav pristopnic — Acquis communautaire —
Direktivi 2001/83/ES in 2003/63/ES — Uredba (EGS)
št. 2309/93 in Uredba (ES) št. 726/2004 — Zdravila za
uporabo v humani medicini — Podobna biološka zdravila,
pridobljena z biotehnologijo — Nacionalno dovoljenje za
promet, izdano pred pristopom)
(2010/C 346/07)
Jezik postopka: litovščina
Stranki
Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Steiblytė in M.
Šimerdová, zastopnika)
Tožena stranka: Republika Litva (zastopnika: D. Kriaučiūnas in R.
Mackevičienė, zastopnika)
Predmet
Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev člena 6(1) in Priloge I,
del II, točka 4, k Direktivi 2001/83/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o
zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, str. 67),
kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2003/63/ES, ter
člena 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2309/93 z dne 22. julija
1993, ki določa postopke Skupnosti za pridobitev dovoljenja

(1) UL C 247, 27.9.2008.

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. oktobra 2010
(predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia
Provincial de Barcelona – Španija) – PADAWAN SL proti
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
(Zadeva C-467/08) (1)
(Približevanje zakonodaj — Avtorska pravica in sorodne
pravice — Direktiva 2001/29/ES — Pravica reproduciranja
— Izjeme in omejitve — Izjema razmnoževanja za zasebno
uporabo — Pojem „pravično nadomestilo“ — Enotna razlaga
— Izvajanje držav članic — Merila — Omejitve —
Pristojbina za zasebno razmnoževanje, ki se uporablja za
opremo, aparate in nosilce, ki so povezani z digitalnim
reproduciranjem)
(2010/C 346/08)
Jezik postopka: španščina
Predložitveno sodišče
Audiencia Provincial de Barcelona

