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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 27 września 2007 r.
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez High Cour of Justice (Chancery Division) —
Zjednoczone Królestwo] — Ikea Wholesale Ltd przeciwko

Commissioners of Customs & Excise

(Sprawa C-351/04) (1)

(Dumping — Przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pocho-
dzącej z Egiptu, Indii i Pakistanu — Rozporządzenie (WE)
nr 2398/97 — Rozporządzenie (WE) nr 1644/2001 — Rozpo-
rządzenie (WE) nr 160/2002 — Rozporządzenie (WE)
nr 696/2002 — Zalecenia i decyzje Organu Rozstrzygania
Sporów WTO — Skutki prawne — Rozporządzenie (WE)
nr 1515/2001 — Moc wsteczna — Zwrot pobranych należ-

ności celnych)

(2007/C 283/02)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

High Cour of Justice (Chancery Division)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Ikea Wholesale Ltd

Strona pozwana: Commissioners of Customs & Excise

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — High
Cour of Justice (Chancery Division) — Ważność rozporządzenia
Rady (WE) nr 2398/97 z dnia 29 listopada 1997 r. nakładają-
cego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej
bielizny pościelowej pochodzącej z Egiptu, Indii i Pakistanu

(Dz.U. L 332, str. 1) — Ważność rozporządzenia Rady (WE)
nr 1644/2001 z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie nr 2398/97 oraz zawieszającego jego stosowanie w
odniesieniu do przywozu pochodzącego z Indii (Dz.U. L 219,
str. 1) — Ważność rozporządzenia Rady (WE) nr 160/2002 z
dnia 28 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie
nr 2398/97 i kończącego postępowanie w odniesieniu do przy-
wozu pochodzącego z Pakistanu (Dz.U. L 26, str. 1) —
Ważność rozporządzenia Rady (WE) nr 696/2002 z dnia
22 kwietnia 2002 r. potwierdzającego ostateczne cło antydum-
pingowe nałożone na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej
pochodzącej z Indii rozporządzeniem nr 2398/97, zmienionym
i zawieszonym na podstawie rozporządzenia nr 1644/2001
(Dz.U. L 109, str. 9)

Sentencja

1) Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/97 z dnia
29 listopada 1997 r. nakładającego ostateczne cło antydumpin-
gowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z
Egiptu, Indii i Pakistanu, jest nieważny w zakresie w jakim Rada
Unii Europejskiej zastosowała metodę „zerowania” negatywnych
marginesów dumpingu dla każdego z typów rozpatrywanych
produktów, w celu ustalenia marginesu dumpingu dotyczącego
produktu objętego dochodzeniem.

2) Importer, taki jak objęty postępowaniem przed sądem krajowym,
który przedstawił w postępowaniu głównym skargę na decyzje, w
których zażądano od niego zapłaty cła antydumpingowego na
podstawie rozporządzenia nr 2398/97, uznanego w niniejszym
wyroku za nieważne, jest co do zasady uprawniony do powołania
się na tę nieważność w postępowaniu przed sądem krajowym, w
celu uzyskania zwrotu tych należności celnych zgodnie z art. 236
ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Celny.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004 r.
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