
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Dollond & Aitchison Ltd

Strona pozwana: Commissioners of Customs & Excise

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
VAT and Duties Tribunal, Manchester — Wykładnia art. 29 i
30 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12
października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz.U. L 302, str. 1) — Wartość celna przywożonych
towarów — Soczewki kontaktowe dostarczane za pośrednic-
twem poczty przez spółkę mającą siedzibę na terytorium
państwa trzeciego (Wyspa Jersey) należącą do spółki mającej
siedzibę w państwie członkowskim, która świadczy usługi, takie
jak badanie, porada oraz dalsza opieka związana z soczewkami
kontaktowymi

Sentencja

1) Artykuł 29 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12
października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
powinien być interpretowany w ten sposób, iż w okolicznościach
takich jak w sprawie przed sądem krajowym, płatności za świad-
czenie wskazanych usług, takich jak badanie, porada lub dalsza
opieka związana z soczewkami kontaktowymi, oraz za określone
towary, takie jak soczewki kontaktowe, płyny pielęgnacyjne oraz
pojemniki na soczewki kontaktowe, stanowią łącznie „wartość
transakcyjną” w rozumieniu art. 29 Wspólnotowego Kodeksu
Celnego i podlegają w związku z tym opodatkowaniu.

2) Zasady określone w wyroku z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie
C-349/96 CPP nie mogą zostać zastosowane jako takie celem
ustalenia elementów transakcji, które należy wziąć pod uwagę w
związku ze stosowaniem art. 29 Wspólnotowego Kodeksu
Celnego.

(1) Dz.U. C 45 z 19.02.2005.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 marca 2006 r.
(wniosek Landesarbeitsgericht Düsseldorf o wydanie orze-
czenia w trybie prejudycjalnym) — Hans Werhof prze-

ciwko Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG

(Sprawa C-499/04) (1)

(Przejęcie przedsiębiorstw — Dyrektywa 77/187/EWG —
Ochrona praw pracowniczych — Układ zbiorowy wiążący

zbywającego i pracownika w momencie przejęcia)

(2006/C 131/37)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Hans Werhof

Strona pozwana: Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego — Landesar-
beitsgericht Düsseldorf — Wykładnia art. 3 ust. 1 dyrektywy
Rady 98/50/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. zmieniającej dyrek-
tywę 77/187/EWG z dnia 14 lutego 1977 r. w sprawie
zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących
się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia
przedsiębiorstw, zakładów lub części zakładów (Dz.U. L 201,
str. 88) — Zobowiązanie przejmującego do utrzymania
korzystniejszych warunków płacowych wynikających z układu
zbiorowego wiążącego zbywającego i pracownika w momencie
przejęcia

Sentencja

Wykładni art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 77/187/EWG z dnia 14
lutego 1977 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkow-
skich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku
przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części zakładów należy doko-
nywać w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, by w przy-
padku umowy o pracę odsyłającej do układu zbiorowego, którego
stroną jest zbywający, niebędący stroną takiego układu przejmujący
nie był związany kolejnymi układami zbiorowymi zawartymi po
układzie obowiązującym w momencie tego przejęcia.

(1) Dz.U. C 31 z 05.02.2005

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 16 lutego 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
z dnia 16 lutego 2006 r.) — Proxxon GmbH/Oberfinanzdi-

rektion Köln

(Sprawa C-500/04) (1)

(Klasyfikacja taryfowa — Klucze maszynowe ręczne i
wymienne gniazda do kluczy nasadowych)

(2006/C 131/38)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Finanzgericht Düsseldorf
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Strona w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Proxxon GmbH

Strona pozwana: Oberfinanzdirektion Köln

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Finanzgericht Düsseldorf — Wykładnia nomenklatury scalonej
zmienionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1789/2003 z
dnia 11 września 2003 r. zmieniającego załącznik I do
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenkla-
tury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej (Dz.U. L 281, str. 1) — „Klucze maszynowe ręczne
(włączając klucze dynamometryczne, ale bez pokręteł do gwin-
towników); wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z ręko-
jeściami lub bez” w rozumieniu pozycji 8204 — Końcówki do
wkręcania z uchwytem czworokątnym do wkrętów prostych,
krzyżowych i TX oraz klucze do wkrętów sześciokątnych

Sentencja

1) Wykładni pozycji 8204 nomenklatury scalonej zawartej w
załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia
23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej
oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmienionego rozporządze-
niem Komisji (WE) nr 2388/2000 z dnia 13 października
2000 r. należy dokonywać w ten sposób, że nie obejmuje ona
oddzielnie przywożonych końcówek do wkręcania z uchwytem
czworokątnym do wkrętów prostych, krzyżowych, TX (wpustowe
Torx) i imbusowych, takich jak opisane w postanowieniu
odsyłającym.

2) Wykładni pozycji 8204 nomenklatury scalonej należy dokonywać
w ten sposób, że obejmuje ona przywożone oddzielnie elementy
systemu uchwytów czworokątnych do wkręcania, opisane w posta-
nowieniu odsyłającym, które podczas ich używania nie stykają się
bezpośrednio z elementem mocującym.

3) Wykładni pozycji 8204 nomenklatury scalonej należy dokonywać
w ten sposób, że obejmuje ona przywożone oddzielnie klucze dyna-
mometryczne w systemie uchwytów czworokątnych do wkręcania,
takiego typu jak opisane w postanowieniu odsyłającym.

(1) Dz.U. C 57 z 5.3.2005

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 marca 2006 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-518/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych

oraz dzikiej fauny i flory — Ochrona gatunków)

(2006/C 131/39)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: M. Konstantinidis i M. van Beek, pełnomocnicy]

Strona pozwana: Republika Grecka [Przedstawiciel: E. Skandalou,
pełnomocnik]

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrektywy Rady 92/43/EWG z
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodni-
czych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, str. 7) —
Ochrona żmii Vipera schweizeri na wyspie Milos — Niepod-
jęcie wymaganych środków zakazujących niepokojenia tego
gatunku podczas okresu rozrodu, jak również pogarszania
stanu lub niszczenia terenów rozrodu

Sentencja

1) Nie podejmując wymaganych środków w celu ustanowienia
skutecznego systemu ścisłej ochrony żmii Vipera schweizeri na
wyspie Milos zakazującego celowego niepokojenia tego gatunku, w
szczególności podczas okresu rozrodu, wychowu młodych i snu
zimowego, jak również pogarszania stanu lub niszczenia terenów
rozrodu lub odpoczynku, Republika Grecka uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrek-
tywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania

(1) Dz.U. C 57 z 05.03.2005
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