
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony postanowieniem Hovrätten för Övre Norrland,
wydanym w dniu 22 sierpnia 2005 r. w sprawie Fredrik

Granberg przeciwko Lokal Åklagaren I Haparanda

(Sprawa C-330/05)

(2005/C 271/31)

(Język postępowania: szwedzki)

W dniu 6 września 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Hovrätten
för Övre Norrland, wydanym w dniu 22 sierpnia 2005 r. w
sprawie Fredrik Granberg przeciwko Lokal Åklagaren I Hapa-
randa.

Hovrätten för Övre Norrland zwrócił się do Trybunału o udzie-
lenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy art. 9 ust. 3 dyrektywy 92/12 zezwala Państwom
Członkowskim na wyłączenie mazutu za pomocą przepisu
o charakterze generalnym, z zakresu stosowania art. 8
dyrektywy z takim skutkiem, że Państwo Członkowskie
może postanowić, iż osoba prywatna, która sama i dla
własnego użytku nabyła mazut w innym Państwie Człon-
kowskim, gdzie produkt ten został dopuszczony do obrotu,
i która sama przetransportowała go do Państwa Członkow-
skiego przeznaczenia jest zobowiązana do zapłacenia
podatku akcyzowego w tym ostatnim Państwie Członkow-
skim niezależnie od sposobu, w jaki mazut został przetran-
sportowany?

2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze,
czy art. 9 ust. 3 dyrektywy jest zgodny z podstawowymi
zasadami Traktatu dotyczącymi swobodnego przepływu
towarów, jak również z zasadą proporcjonalności wobec
tego, że celem art. 9 ust. 3 dyrektywy wydaje się być znie-
chęcanie osób prywatnych do transportowania olejów mine-
ralnych poprzez ustanowienie wyjątku od zasady ogólnej,
zgodnie z którą w przypadku towarów nabytych przez
osoby prywatne dla własnego użytku i przetransportowane
przez nich samych podatek akcyzowy jest pobierany w
Państwie Członkowskim, gdzie towary te zostały nabyte?
Czy taki cel jest zgodny z podstawą prawną dyrektywy
wskazaną przez Radę, czy też art. 9 ust. 3 jest niezgodny
z prawem?

3. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze,
czy dokonany przez osobę prywatną transport 3 000 litrów
mazutu w trzech kontenerach IBC (na produkty płynne
luzem), które mogłyby być dopuszczone do transportu
substancji niebezpiecznych, zwłaszcza płynnych, w ramach
wykonywania działalności gospodarczej, umieszczonych na
ciężarówce stanowi nietypowy środek transportu w rozu-
mieniu art. 9 ust. 3 dyrektywy 92/12?

4. Czy jest zgodne z art. 7 ust. 4 dyrektywy 92/12, wydanie
przez Państwo Członkowskie przepisu, na podstawie

którego osoba prywatna, która sama nabyła dla własnego
użytku mazut w innym Państwie Członkowskim, gdzie
produkt ten został dopuszczony do obrotu, i która sama
przetransportowała do docelowego Państwa Członkow-
skiego nietypowym środkiem transportu w rozumieniu art.
9 ust. 3 dyrektywy, jest zobowiązana do ustanowienia
zabezpieczenia zapłaty podatku akcyzowego, jak również
do posiadania w trakcie dokonywania transportu uproszczo-
nego dokumentu towarzyszącego oraz dowodu ustano-
wienia zabezpieczenia zapłaty podatku akcyzowego?

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji
(trzecia izba) z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie T-294/04
Internationaler Hilfsfonds e.V. przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich, wniesione przez Internationaler

Hilfsfonds e.V. w dniu 6 września 2005 r.

(Sprawa C-331/05 P)

(2005/C 271/32)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 6 września 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęło odwołanie Internationaler
Hilfsfonds e.V. od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji
(trzecia izba) z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie T-294/04 Inter-
nationaler Hilfsfonds e.V. przeciwko Komisji Wspólnot Euro-
pejskich.

Wnoszący odwołanie zwraca się do Trybunału o:

1. uchylenie postanowienia Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich (trzecia izba) z dnia 11 lipca 2005 r. w
sprawie T-294/04 (1) i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania przez Sąd Pierwszej Instancji albo orzeczenie
zapłaty przez pozwaną na rzecz skarżącego 54.037,00
euro;

2. obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie od postanowienia Sadu Pierwszej
Instancji w uzasadnieniu powołuję się na błędną ocenie i
błędne zastosowanie przepisów proceduralnych i prawa wspól-
notowego oraz nieprzestrzeganie orzeczeń sądów wspólnoto-
wych:

1. Sąd przeoczył, że pod względem prawnym i rzeczowym
istnieje różnica między kosztami postępowania związanymi
z postępowaniem sądowym oraz kosztami, które docho-
dzone są w drodze skargi o odszkodowanie.
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2. Sąd nie podał prawnie zasadnego wyjaśnienia wyłączenia
niejako z urzędu kosztów zastępstwa procesowego w postę-
powaniach w sprawie skargi przed Europejskim Rzeczni-
kiem Praw Obywatelskich z kosztów, które mogą być
dochodzone w skardze o odszkodowanie. Sad nie zbadał
rzeczowej i prawnej zasadności konieczności skorzystania z
adwokata w postępowaniach w sprawie skargi wszczętych
przez wnoszącego odwołanie.

3. Sąd rozpatrzył w sposób powierzchowny i błędnie ocenił
związek przyczynowy pomiędzy bezprawnym zachowaniem
Komisji a podnoszoną szkodą.

4. Sąd błędnie powołał się na orzeczenie Trybunału w celu
uzasadnienia swojego niesłusznego twierdzenia, że postępo-
wanie przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich nie wymaga
zasadniczo korzystania z usług adwokata. Wspomniane
orzeczenie dotyczyło przypadku urzędnika Komisji, który
należało oceniać na podstawie kryteriów prawa urzędni-
czego i który nie miał żadnego związku z niniejszym przy-
padkiem.

(1) Dz.U. C 229 z 17.9.2005.

Wykreślenie sprawy C-360/01 (1)

(2005/C 271/33)

(Język postępowania: włoski)

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2005 r. Prezes Trybunału
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie
sprawy C-360/01 Republika Włoska przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich i Radzie Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. C 331 z 24.11.2001

Wykreślenie sprawy C-108/04 (1)

(2005/C 271/34)

(Język postępowania: hiszpański)

Postanowieniem z dnia 3 maja 2005 r. Prezes Trybunału Spra-
wiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie
sprawy C-108/04 Divina Cortiñas Yáñez przeciwko Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) i Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS) (wniosek Tribunal Superior de Justicia
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym).

(1) Dz.U. C 94 z 17.04.2004

Wykreślenie sprawy C-425/04 (1)

(2005/C 271/35)

(Język postępowania: włoski)

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2005 r. Prezes Trybunału
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie
sprawy C-425/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko
Republice Włoskiej.

(1) Dz.U. C 300 z 4.12.2004.

Wykreślenie sprawy C-458/04 (1)

(2005/C 271/36)

(Język postępowania: francuski)

Postanowieniem z dnia Prezes Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy C-458/04
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal administratif de Caen) Chambre de
commerce et d'industrie de Flers-Argentan przeciwko Directeur
des services fiscaux de la DIRCOFI Ouest.

(1) Dz.U. C 19 z 22.1.2005
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