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POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 28 lutego 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) —
AGST Draht- und Biegetechnik GmbH przeciwko

Hauptzollamt Aachen

(Sprawa C-398/05) (1)

(Wspólna polityka handlowa — Cła wyrównawcze — Obrona
przed praktykami subsydiowania — Rozporządzenie (WE)
nr 1599/1999 — Drut ze stali nierdzewnej — Szkoda wyrzą-
dzona przemysłowi wspólnotowemu — Związek przyczynowy)

(2008/C 107/02)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Finanzgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Strona pozwana: Hauptzollamt Aachen

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Finanzgericht Düsseldorf — Ważność rozporządzenia Rady
(WE) nr 1599/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. nakładającego osta-
teczne cło wyrównawcze i stanowiącego o ostatecznym poborze
cła tymczasowego nałożonego na drut ze stali nierdzewnej o
średnicy 1 mm lub większej pochodzący z Indii oraz kończą-
cego postępowanie dotyczące przywozu drutu ze stali
nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej pochodzącego z
Republiki Korei (Dz.U. L 189, str. 1) — Ocena szkody wyrzą-
dzonej przemysłowi wspólnotowemu oraz związku przyczyno-
wego z przywozem produktów subsydiowanych

Sentencja

Badanie przedstawionego pytania nie doprowadziło do wykazania
jakiejkolwiek okoliczności, która mogłaby mieć wpływ na ważność

rozporządzenia Rady (WE) nr 1599/1999 z dnia 12 lipca 1999 r.
nakładającego ostateczne cło wyrównawcze i stanowiącego o osta-
tecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na drut ze stali
nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej pochodzący z Indii oraz
kończącego postępowanie dotyczące przywozu drutu ze stali nierdzewnej
o średnicy 1 mm lub większej pochodzącego z Republiki Korei.

(1) Dz.U. C 22 z dnia 28.1.2006 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 28 lutego 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) —
Carboni e derivati Srl przeciwko Ministero dell'Economia e

delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA

(Sprawa C-263/06) (1)

(Wspólna polityka handlowa — Ochrona przed praktykami
dumpingowymi — Cła antydumpingowe — Surówka hematy-
towa pochodząca z Rosji — Decyzja nr 67/94/EWWiS —
Ustalenie wartości celnej w celu zastosowania zmiennego cła
antydumpingowego — Wartość transakcyjna — Kolejne
transakcje sprzedaży za różną cenę — Możliwość uwzględ-
nienia przez organy celne ceny sprzedaży towarów, która
nastąpiła przed sprzedażą, na podstawie której dokonano zgło-

szenia celnego)

(2008/C 107/03)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Corte suprema di cassazione
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Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Carboni e derivati Srl

Strona pozwana: Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Riunione Adriatica di Sicurtà SpA

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Corte suprema di cassazione — Wykładnia art. 147 rozporzą-
dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. usta-
nawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny
(Dz.U. L 253, str. 1) zmienionego rozporządzeniem nr 1762/95
— Podstawa obliczenie dla zastosowania cła antydumpingowego
— Możliwość uwzględnienia przez organ celny ceny sprzedaży
towarów, która nastąpiła przed sprzedażą, na podstawie której
dokonano zgłoszenia celnego — Surówka hematytowa pocho-
dząca z Rosji

Sentencja

Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji Komisji nr 67/94/EWWiS z dnia
12 stycznia 1994 r. nakładającej tymczasowe cło antydumpingowe na
przywóz do Wspólnoty surówki hematytowej pochodzącej z Brazylii,
Polski, Rosji i Ukrainy organy celne nie mogą określić wartości celnej w
celu zastosowania cła antydumpingowego ustanowionego w rzeczonej
decyzji na podstawie ceny ustalonej dla danych towarów w ramach
sprzedaży, która nastąpiła przed sprzedażą, na podstawie której doko-
nano zgłoszenia celnego, jeżeli zadeklarowana cena odpowiada cenie
faktycznie zapłaconej przez importera lub od niego należnej.

Jeżeli organy celne mają uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości
zadeklarowanej wartości i ich wątpliwości potwierdziły się po zażądaniu
uzupełniających informacji i po zapewnieniu zainteresowanej osobie
odpowiedniej możliwości przedstawienia jej stanowiska co do podstaw,
na których opierają się te wątpliwości, przy czym nie było możliwe
określenie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej, mogą one zgodnie z
art. 31 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paździer-
nika 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny, obliczyć
wartość celną w celu zastosowania cła antydumpingowego ustanowio-
nego w decyzji nr 67/94 poprzez odniesienie do ceny uzgodnionej dla
danych towarów w ramach sprzedaży, która nastąpiła jako ostatnia
przed sprzedażą, w odniesieniu do której dokonano zgłoszenia celnego i
co do której organy celne nie mają żadnej obiektywnej podstawy, aby
wątpić w jej prawdziwość.

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

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 marca 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Verwaltungsgericht Köln — Niemcy) —
Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 i C-291/06),
Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH
(MDG) (C-289/06), Marketing Service Magdeburg GmbH
(C-290/06), Vedat Deniz (C-292/06) przeciwko

Bundesrepublik Deutschland

(Sprawy połączone C-287/06 do C-292/06) (1)

(Usługi pocztowe — Dyrektywa 97/67/WE — Dziedzina
zastrzeżona operatorowi pocztowych usług powszechnych —
Taryfy specjalne za nadanie przez klientów komercyjnych w
określonych punktach sieci pocztowej minimalnych ilości
wstępnie posortowanych przesyłek — Odmowa przyznania
takich taryf pośrednikom zbierającym w ramach działalności
zawodowej i w ich własnym imieniu przesyłki większej ilości

nadawców)

(2008/C 107/04)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Köln

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strony skarżące: Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 i
C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs
GmbH (MDG) (C-289/06), Marketing Service Magdeburg GmbH
(C-290/06), Vedat Deniz (C-292/06)

Strona pozwana: Bundesrepublik Deutschland

Przy udziale: Marketing Service Magdeburg GmbH (C-287/06),
Citipost Gesellschaft für Kurier- und Postdienstleistungen mbH
(C-288/06), Deutsche Post AG (C-289/06, C-290/06 i
C-292/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs
GmbH (MDG) (C-291/06),

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Verwaltungsgericht Köln — Wykładnia art. 47 ust. 2, art. 95
traktatu WE oraz art. 12 tiret piąte i art. 7 ust. 1 dyrektywy
97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia
1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrz-
nego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług
(Dz.U. L 15, str. 14) zmienionej dyrektywą 2002/39/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. zmienia-
jącą dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na
konkurencję wspólnotowych usług pocztowych (Dz.U. L 176,
str. 21) — Obowiązek operatora świadczącego powszechne
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