
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 czerwca
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf —

Niemcy) — Euro Tex Textilverwertung GmbH przeciwko
Hauptzollamt Duisburg

(Sprawa C-56/06) (1)

(Stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi — Pojęcie

„produktów pochodzących” — Ubrania używane)

(2007/C 183/17)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Finanzgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Euro Tex Textilverwertung GmbH

Strona pozwana: Hauptzollamt Duisburg

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Finanzgericht Düsseldorf — Wykładnia art. 7 ust. 1 lit. b) Proto-
kołu nr 4 do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzy-
szenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspól-
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej
strony — Protokół nr 4 dotyczący definicji pojęcia „produkty
pochodzące” i metod współpracy administracyjnej (Dz.U. L 348,
str. 2) w brzmieniu decyzji nr 1/97 Rady Stowarzyszenia
między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony z
dnia 30 czerwca 1997 r. (Dz.U. L 221, str. 1) — Pojęcie
„produktów pochodzących” — Określenie pochodzenia odzieży
używanej poddanej czynnościom sortowania i dobierania na
terytorium Wspólnoty.

Sentencja

W związku z tym, że art. 7 ust. 1 lit. b) protokołu nr 4 do Układu
Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą
Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i Państwami
Członkowskimi, z drugiej strony zmienionego decyzją nr 1/97 Rady
Stowarzyszenia pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Rzeczpospolitą Polską, z drugiej
strony, z dnia 30 czerwca 1997 r. nie dopuszcza rozróżnienia na
proste i złożone czynności dobierania, to czynności dobierania takie jak

te, które zostały określone w postanowieniu odsyłającym mieszczą się
w zakresie pojęcia prostych czynności polegających na dobieraniu
w rozumieniu tego przepisu.

(1) Dz.U. C 86 z 8.4.2006.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 czerwca 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Obvodní soud pro Prahu 3 — Republika
Czeska) — Telefónica O2 Czech Republic a.s., dawniej

Český Telecom a.s. przeciwko Czech On Line a.s.

(Sprawa C-64/06) (1)

(Łączność elektroniczna — Sieci i usługi — Wspólne ramy
regulacyjne — Przedsiębiorstwo dominujące — Obowiązek
wzajemnego połączenia z innymi operatorami — Przepisy

przejściowe — Dyrektywa 97/33)

(2007/C 183/18)

Język postępowania: czeski

Sąd krajowy

Obvodní soud pro Prahu 3

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Telefónica O2 Czech Republic a.s., dawniej
Český Telecom a.s.

Strona pozwana: Czech On Line a.s.

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Obvodní soud pro Prahu 3 (Republika Czeska) — Wykładnia
przepisów dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łącz-
ności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajem-
nych połączeń (dyrektywy o dostępie) (Dz.U. L 108, str. 7), jak
również dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regula-
cyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy
ramowej) (Dz.U. L 108, str. 33) — Obowiązek nałożony przez
krajowy organ regulacyjny na przedsiębiorstwo o znaczącej
pozycji na rynku telekomunikacyjnym zawarcia umowy
w sprawie wzajemnego połączenia sieci tego przedsiębiorstwa
z siecią innego operatora, po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego, które toczyło się głównie przed przystąpie-
niem do UE i nie zostało poprzedzone analizą rynku
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