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Noord/kantoor Groningen

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Gerechtshof te Amsterdam — Wykładnia art. 133 lit. e)
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paździer-
nika 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz.U. L 302, str. 1) — Znaczenie sformułowania „nie wywie-
rając ujemnego wpływu na istotne interesy wspólnotowych
producentów podobnych towarów” (warunki ekonomiczne) —
Przetwarzanie pod kontrolą celną — Wykładnia art. 502 ust.
2), art. 504 ust. 4, art. 552 oraz załącznika 76 część B do
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca
1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporzą-
dzenia (EWG) nr 2913/92 (Dz.U. L 253, str. 1), zmienionego
rozporządzeniem (WE) nr 993/2001 (Dz.U. L 141, str. 1) —
Pozwolenie — Rozstrzygnięcie Komitetu — Ocena Trybunału
Sprawiedliwości — Właściwość

Sentencja

1) W ramach rozpatrywania wniosku o wydanie pozwolenia na prze-
twarzanie pod kontrolą celną na postawie art. 133 lit. e)
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października
1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, zmienio-
nego rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r., należy wziąć pod
uwagę nie tylko rynek gotowych produktów, lecz również sytuację
ekonomiczną na rynku surowców używanych do produkcji tych
produktów.

2) Do kryteriów, które należy uwzględnić przy ocenie „tworzenia lub
podtrzymywania działalności przetwórczej” w rozumieniu art. 133
lit. e) rozporządzenia nr 2913/92 zmienionego rozporządzeniem
nr 2700/2000 i art. 502 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w
celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, zmie-
nionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 993/2001 z dnia 4
maja 2001 r. może zaliczać się kryterium dotyczące utworzenia
dzięki planowanej działalności przetwórczej pewnej minimalnej
liczby miejsc pracy, lecz nie jest ono jedyne. Kryteria te zależą
bowiem od rodzaju działalności przetwórczej, a krajowy organ
celny odpowiedzialny za badanie warunków ekonomicznych na
podstawie tych przepisów powinien dokonać globalnej oceny
wszystkich istotnych czynników, w tym czynników dotyczących
utworzonych miejsc pracy, wartości realizowanej inwestycji lub
trwałości planowanej działalności.

3) Rozstrzygnięcia komitetu wydane na podstawie art. 133 lit. e)
rozporządzenia nr 2913/92, zmienionego rozporządzeniem
nr 2700/2000 nie mogą być przedmiotem oceny ważności w
trybie art. 234 WE.

4) Rozstrzygnięcie komitetu kodeksu celnego nie ma mocy wiążącej w
stosunku do krajowych organów celnych rozstrzygających w przed-
miocie wniosku o wydanie pozwolenia na przetwarzanie pod
kontrolą celną.

(1) Dz.U. C 82 z 02.04.2005
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15.7.2006C 165/10 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


