
A Bíróság (második tanács) 2006. július 13-i ítélete (a
Gerechtshof te Amszterdam [Hollandia] előzetes döntés-
hozatal iránti kérelme) – Uroplasty BV kontra Inspecteur

van de Belastingdienst-Douanedistrict Rotterdam

(C-514/04. sz. ügy) (1)

(Tarifális besorolás – Steril polidimetilsziloxán pehely –
Szilikon-elasztomer – Az „alapanyag” fogalma – Gyógyszer –
Kondicionálás – A „szervezetbe beültethető készülék”

fogalma)

(2006/C 224/13)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Gerechtshof te Amszterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: Uroplasty BV

Alperes: Inspecteur van de Belastingdienst-Douanedistrict
Rotterdam

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gerechtshof te
Amsterdam – A Macroplastique Implantaat termék besorolása –
Steril injektálható szuszpenzió szilárd szilikonelasztomer
részecskékkel vesico-ureteralis (vagy vesicorenalis) reflux kezelé-
sére

Rendelkező rész

A 2000. október 13-i 2388/2000/EK bizottsági rendelettel módosí-
tott, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös
Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet
I. mellékletét úgy kell értelmezni, hogy az olyan – steril pelyhekből
álló, bántalom kezelése céljából speciálisan a szervezetbe történő bejut-
tatásra kifejlesztett és kizárólag e rendeltetésre szánt, a vámkezeléskor
1 kg-os tasakban való kiszerelését követően kondicionált – terméket,
mint a polidimetilsziloxán, olyan, szervezetbe beültethető készüléknek
kell tekinteni, amelyet a Kombinált Nómenklatúra 9021 vámtarifa-
száma alá kell besorolni. Mivel e termék célja nem valamely szerv
helyettesítése, hanem annak elősegítése, hogy egy hibás izom új
kötőszöveteket hozhasson létre, azt a Kombinált Nómenklatúra
9021 90 90 vámtarifaalszáma alá kell besorolni.

(1) HL C 57., 2005.3.5.

A Bíróság (harmadik tanács) 2006. július 18-i ítélete –
David Meca-Medina, Igor Majcen kontra az Európai Közös-

ségek Bizottsága

(C-519/04. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – A Nemzeti Olimpiai Bizottság által a dopping-
vizsgálatra vonatkozóan elfogadott szabályok – A verseny-
jogra és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó közös-
ségi szabályokkal való összeegyeztethetetlenség – Panasz –

Elutasítás)

(2006/C 224/14)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: David Meca-Medina, Igor Majcen (képviselők:
J.-L. Dupont és M.A. Lucas ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: O. Beynet és A. Bouquet, meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Finn Köztársaság (képviselő:
T. Pynnä, meghatalmazott)

Tárgy

Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (negyedik tanács)
a T-313/02. sz. Meca-Medina és Majcen kontra Európai Közös-
ségek Bizottsága ügyben 2004. szeptember 30-án hozott, az
EK-Szerződés 81. és 82. cikkének végrehajtásával kapcsolatos
eljárásban előterjesztett panaszt elutasító határozat megsemmi-
sítése iránti keresetet, mint megalapozatlant elutasító ítélete
elleni fellebbezés – Doppingellenes szabályozás

Rendelkező rész

1) Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának a T-313/02. sz.,
David Meca-Medina és Igor Majcen kontra Bizottság ügyben
2004. szeptember 30-án hozott ítéletét hatályon kívül helyezi.

2) Az Elsőfokú Bírósághoz a T-313/02. sz. ügyben benyújtott,
D. Meca-Medina és I. Majcen panaszát elutasító, 2002.
augusztus 1-jei bizottsági határozat megsemmisítése iránti kere-
setet el kell utasítani.

3) D. Meca-Medinát és I. Majcent kötelezi a jelen eljárásban és az
Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban felmerült költségek viselésére.

4) A Finn Köztársaság maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 57., 2005.3.5.

2006.9.16.C 224/8 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


