
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 września 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) —
Medion AG (C-208/06) przeciwko Hauptzollamt Duisburg,
Canon Deutschland GmbH (C-209/06) przeciwko

Hauptzollamt Krefeld

(Sprawy połączone C-208/06 i C-209/06) (1)

(Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomen-
klatura Scalona — Camcordery)

(2007/C 283/03)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Finanzgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Medion AG (C-208/06), Cânon Deutschland
GmbH (C-209/06)

Strona pozwana: Hauptzollamt Duisburg (C-208/06), Hauptzol-
lamt Krefeld (C-209/06)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Finanzgericht Düsseldorf — Interpretacja załącznika I do rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
(Dz.U. L 256, str. 1) w brzmieniu nadanym przez rozporzą-
dzenie Komisji (WE) nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej
oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 281, str. 1) —
Podpozycje 8525 40 91 (pozostałe rejestrujące kamery wideo:
zdolne jedynie do zapisu dźwięku i obrazu zarejestrowanego
przez kamerę telewizyjną) i 8525 40 99 (pozostałe rejestrujące
kamery wideo: pozostałe) — Camcordery nie posiadające w
momencie przywozu funkcji odbierania i rejestrowania danych
pochodzących z innych urządzeń, w których opcja „dv-in” może
jednak zostać aktywowana później, chociaż producent i sprze-
dawca nie wskazują na istnienie tej możliwości, ani jej nie
popierają.

Sentencja

Klasyfikacji camcordera należy dokonywać do podpozycji 8525 40 99
Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomen-
klatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
(Dz.U. L 256, str. 1), zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 2263/2000 z dnia 13 października 2000 r. (Dz.U. L 264,
str. 1), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia
6 sierpnia 2001 r. oraz rozporządzeniem Komisji (WE)

nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. wyłącznie jeżeli funkcja
rejestracji obrazów i dźwięków pochodzących ze źródeł innych niż
wbudowana kamera i mikrofon jest aktywna w momencie odprawy
celnej lub jeżeli — nawet w przypadku, gdy zamiarem producenta nie
było wskazywanie tej właściwości — funkcja ta może zostać aktywo-
wana później poprzez zwykłą zmianę ustawień urządzenia przez użyt-
kownika nieposiadającego specjalnych umiejętności, bez dokonywania
materialnej modyfikacji camcordera. W przypadku późniejszej akty-
wacji, konieczne jest również, po pierwsze, aby po jej dokonaniu
camcorder taki funkcjonował analogicznie do camcordera, którego
funkcja rejestracji obrazów i dźwięków pochodzących ze źródeł innych
niż wbudowana kamera i mikrofon jest aktywna w momencie odprawy
celnej oraz, po drugie, aby camcorder taki funkcjonował autonomicznie.
Weryfikacja spełnienia tych przesłanek musi być możliwa w momencie
odprawy celnej. Dokonanie oceny, czy przesłanki te zostały spełnione
należy do sądu krajowego. Jeżeli przesłanki te nie zostaną spełnione,
camcordery te muszą zostać zaklasyfikowane do podpozycji
8525 40 91 Nomenklatury Scalonej.

(1) Dz.U. C 224 z 16.9.2006 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 września 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Portugalskiej

(Sprawa C-4/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/110/WE — Pomoc w przypadkach tranzytu
do celów deportacji drogą powietrzną — Brak transpozycji w

wyznaczonym terminie)

(2007/C 283/04)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Condou-Durande i P. Guerra e Andrade, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (Przedstawiciele:
L. Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w przewidzianym terminie przepisów niezbędnych
do zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/110/WE z dnia
25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tran-
zytu do celów deportacji drogą powietrzną (Dz.U. L 321,
str. 26)
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