
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 października
2007 r. — Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc w
likwidacji, Livio Danielis i Domenico D'Alessandro prze-

ciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-62/05 P) (1)

(Odwołanie — Rozporządzenie (EWG) nr 1430/79 —

Umorzenie należności celnych przywozowych — Ładunek
papierosów przeznaczony do Hiszpanii — Oszustwo, którego
dopuszczono się w ramach operacji tranzytu wspólnotowego)

(2007/C 315/07)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc
w likwidacji, Livio Danielis, Domenico D'Alessandro (przedsta-
wiciel: G. Leone, avvocato)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: X. Lewis, pełnomocnik i G. Bambara, avocat)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z
dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie T-332/02 Nordspedizio-
neri di Danielis Livio i.in. przeciwko Komisji oddalającego
wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Wspólnot
Europejskich z dnia 28 czerwca 2002 roku (sygn. akt: REM
14/01) wskazującej władzom włoskim, że nie ma podstaw do
umorzenia należności celnych przywozowych od ładunku papie-
rosów przeznaczonego do Hiszpanii, z tego względu, że oszu-
stwo, którego dopuściły się osoby trzecie w ramach operacji
tranzytu wspólnotowego nie stanowi szczególnej sytuacji
uzasadniającej umorzenie należności celnych przywozowych.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc w likwidacji, oraz
L. Danielis i D. D'Alessandro pokrywają koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 82 z 2.4.2005 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 października
2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Federalnej Niemiec

(Sprawa C-112/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Artykuł 56 WE — Przepisy ustawowe dotyczące spółki
akcyjnej Volkswagen)

(2007/C 315/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
F. Benyon i G. Braun, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele:
M. Lumma, A. Dittrich, pełnomocnicy i H. Wissel, adwokat)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Arty-
kuły 43 i 56 CE — Warunki prywatyzacji Volkswagenwerk
GmbH — Przyznanie szczególnych uprawnień niektórym akcjo-
nariuszom — Obowiązkowe przedstawicielstwo organów
władzy publicznej w radzie nadzorczej spółki, niezależnie od
liczby posiadanych przez nie akcji

Sentencja

1) Utrzymując w mocy art. 4 ust. 1 oraz art. 2 ust. 1 w związku z
art. 4 ust. 3 Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der
Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private
Hand (ustawy z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie prywatyzacji
udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Volkswagen-
werk), w brzmieniu znajdującym zastosowanie w niniejszej sprawie,
Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na
niej ciążą na mocy art. 56 ust. 1 WE.

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałej części.

3) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 143 z 11.6.2005.
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