
Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 grudnia
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Commissione tributaria regionale
di Genova — Włochy) — Agenzia Dogane Circoscrizione

Doganale di Genova przeciwko Euricom SpA

(Sprawa C-505/06) (1)

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Wspólno-
towy kodeks celny — Uszlachetnianie czynne — Układ stowa-
rzyszeniowy — Uprzedni wywóz ryżu do państwa trzeciego
związanego układem przyznającym preferencje celne —

Artykuł 216 kodeksu celnego)

(2008/C 64/20)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Commissione tributaria regionale di Genova

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di
Genova

Strona pozwana: Euricom SpA

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Commissione tributaria regionale di Genova — Wykładnia
art. 114, art. 115 ust. 1 i 3 oraz art. 216 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiają-
cego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. L 302, str. 1) — Ryż
wywieziony w ramach procedury uszlachetniania czynnego do
państwa trzeciego związanego umową o preferencjach celnych

Sentencja

Artykuł 216 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny,
zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r. znajduje zastosowanie
do operacji uszlachetniania czynnego, o których mowa w art. 115
ust. 1 lit. b) wskazanego rozporządzenia, w których produkty kompen-
sacyjne zostały wywiezione ze Wspólnoty Europejskiej przed przywozem
towarów przeznaczonych do uszlachetnienia.

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007.

Postanowienie Trybunału z dnia 29 listopada 2007 r. —
Eurostrategies SPRL przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa C-122/07 P) (1)

(Odwołanie — Postanowienie o wykreśleniu — Cofnięcie —
Koszty)

(2008/C 64/21)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Eurostrategies SPRL (przedstawiciele:
R. Lang i S. Crosby, solicitor)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: P. Costa de Oliveira i M.I. Hadjiyiannis, pełno-
mocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia prezesa czwartej izby Sądu Pierw-
szej Instancji z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie T-203/06
Eurostrategies SPRL przeciwko Komisji o wykreśleniu sprawy z
rejestru i obciążeniu kosztami strony skarżącej

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone

2) Eurostrategies SPRL zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.

8.3.2008C 64/14 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


