SV

19.6.2017

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/5

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Stryker EMEA Supply Chain Services BV
Motpart: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Domslut
Nr 9021 i Kombinerade nomenklaturen till Gemensamma tulltaxan, som återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87
av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014 av den 16 oktober 2014, ska tolkas så, att sådana skruvar för medicinska implantat som
dem som är aktuella i det nationella målet omfattas av nr 9021 i KN, då dessa produkter har sådana kännetecken som gör att de skiljer
sig från vanliga produkter genom sitt noggranna utförande och sin stora precision samt genom sin tillverkningsmetod och sitt specifika
ändamål. Den omständigheten att sådana skruvar för medicinska implantat som dem som är aktuella i det nationella målet endast kan
anbringas i kroppen med hjälp av särskilda medicinska instrument och inte med hjälp av vanliga instrument utgör en omständighet som
ska beaktas vid bedömningen av huruvida dessa skruvar skiljer sig från vanliga skruvar.
(1)

EUT C 136, 18.4.2016.

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 april 2017 – Europeiska kommissionen mot
Förbundsrepubliken Tyskland
(Mål C-142/16) (1)
(Fördragsbrott — Miljö — Direktiv 92/43/EEG — Artikel 6.3 — Bevarande av livsmiljöer — Uppförande
av ett kolkraftverk i Moorburg (Tyskland) — Natura 2000-områden vid floden Elbes lopp belägna
uppströms från kolkraftverket — Konsekvensbedömning av en plan eller ett projekt på ett skyddat område)
(2017/C 195/06)
Rättegångsspråk: tyska
Parter
Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Hermes och E. Manhaeve)
Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och J. Möller, biträdda av W. Ewer Rechtsanwalt)

Domslut
1) Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.3 i rådets direktiv 92/43/EEG av den
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, genom att inte ha genomfört en korrekt och fullständig
konsekvensbedömning vid beviljandet av tillstånd att uppföra ett kolkraftverk i Moorburg, nära Hamburg (Tyskland).
2) Talan ogillas i övrigt.
3) Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

(1)

EUT C 165, 10.5.2016.

