
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Gerechtshof Amsterdam (Niderlandy) w
dniu 14 lipca 2006 r. — F. T. S. International B. V. prze-

ciwko Douane West

(Sprawa C-310/06)

(2006/C 224/46)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Gerechtshof Amsterdam

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: F. T. S. International B. V.

Strona pozwana: Belastingdienst/Douane West

Pytanie prejudycjalne

Czy rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2002 z dnia 8 lipca
2002 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury Scalonej (1) jest ważne?

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2002 z dnia 8 lipca 2002 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury
Scalonej (Dz.U. L 179, str. 8)

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 20 lipca
2006 r. — Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR)
przeciwko Administration des douanes et droits indirects,
Direction nationale du renseignement et des enquêtes

douanières (DNRED)

(Sprawa C-314/06)

(2006/C 224/47)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour de cassation

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR)

Strona pozwana: Administration des douanes et droits indirects,
Direction nationale du renseignement et des enquêtes doua-
nières (DNRED)

Pytania prejudycjalne

1. Czy pojęcie siły wyższej, wskutek której nastąpiły ubytki
w ramach systemu zawieszenia w rozumieniu art. 14 ust. 1
dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w

sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów obję-
tych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, prze-
pływu oraz kontrolowania (1) należy interpretować jako
wystąpienie nieprzewidzianych, nieuniknionych okolicz-
ności, wywołanych przez czynniki niezależne od uprawnio-
nego właściciela składu, który powołuje się na te okolicz-
ności na poparcie wniosku o zwolnienie od podatku, czy
też wystarczające jest, że okoliczności te były nieuniknione
dla uprawnionego właściciela składu?

2. Czy ubytki wyrobów powstałe na skutek wycieku z ruro-
ciągu, z uwagi na ich stan ciekły oraz uwzględniając, iż
cechy charakterystyczne gruntu, na który wyciekły, unie-
możliwiły ich odzyskanie i spowodowały ich opodatko-
wanie, można uznać za wynikające z właściwości tych
wyrobów w rozumieniu art. 14 ust. 1 powołanej powyżej
dyrektywy 92/12?

(1) Dz.U. L 76, str. 1

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Monomeles Protodikeio Veroias (Grecja)
postanowieniem z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie

Georgios Diamantis i in. przeciwko FANCO SpA

(Sprawa C-315/06)

(2006/C 224/48)

Język postępowania: grecki

Sąd krajowy

Monomeles Protodikeio Veroias (Grecja)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Georgios Diamantis e a.

Strona pozwana: FANCO SpA

Pytanie prejudycjalne

Czy na podstawie art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy Rady
75/129/EWG (1) przepisy tej dyrektywy znajdują zastosowanie
do zwolnień grupowych, będących wynikiem definitywnego
zakończenia działalności przedsiębiorstwa lub zakładu w
następstwie jednostronnej decyzji pracodawcy, bez wydania
uprzedniego orzeczenia sądowego w tym względzie, biorąc
pod uwagę, że w greckim (krajowym) porządku prawnym
uprzednie orzeczenie sądowe w przypadku definitywnego
zamknięcia przedsiębiorstwa lub zakładu w wyniku samej
decyzji pracodawcy nie zostało przewidziane.

(1) Dz.U. L 48 z 22.2.1975, str. 29 ; EE 05/02, str. 54.
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