
Skarga wniesiona w dniu 24 września 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-423/08)

(2008/C 313/23)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
A. Aresu i A. Caeiros, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom
ciążącym na niem na mocy art. 2, 6, 9, 10 i 11 rozporzą-
dzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja
1989 r. wykonującego decyzję 88/376/EWG, Euratom w
sprawie systemu środków własnych Wspólnot (1), oraz
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia
22 maja 2000 r. wykonującego decyzję 94/728/WE,
Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnote
n. 1150/2000 (2), i art. 220 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające
Wspólnotowy Kodeks Celny (3), wobec naruszenia terminów
zapisania wspólnotowych środków własnych w przypadku
retrospektywnego pokrycia należności z konsekwencją w
postaci spóźnionej wpłaty tych środków Wspólnotom;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja zarzuca władzom włoskim uchybienie, w przypadku
retrospektywnego pokrycia należności celnych, terminom wpisania
środków własnych wskazanych we właściwych przepisach
wspólnotowych, w zakresie w jakim władze te wyznaczają
dłużnikowi celnemu termin (sześćdziesiąt dni) celem zapoznania
się z protokołem ustaleń, przed przystąpieniem do obliczenia
należności celnych, wskutek czego powodują opóźnienia we
wpływie omawianych wspólnotowych środków własnych.
Zjawisko to zauważono podczas kontroli dokonanej we
Włoszech w okresie od 6 do 10 listopada 2000 r.

Zdaniem Komisji praktyka ta jest niezgodna z obowiązującymi
przepisami wspólnotowymi w zakresie retrospektywnego pokrycia
należności. Przesłanki ustalenia należności przywozowych są
spełnione w chwili sporządzenia przez władze krajowe proto-
kołu, w którym powiadamia się dłużnika celnego o kwocie
należności, jako że dokument ten wskazuje zarówno nazwę

dłużnika jak i kwotę należności podlegających pokryciu. W
zakresie w jakim we Włoszech należności przywozowe są okreś-
lane i zapisywane dopiero z upływem terminu wyznaczonego
dłużnikowi celnemu na zakwestionowanie noty korygującej
należności, o których powiadomiono, omawiane przepisy
krajowe są sprzeczne z właściwymi przepisami wspólnotowymi
i mogą prowadzić do opóźnień, w rozpatrywanym przypadku,
w zakresie udostępnienia wspólnotowych środków własnych.

(1) Dz.U. L 155, s. 1.
(2) Dz.U. L 130, s. 1.
(3) Dz.U. L 302, s. 1.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Rechtbank 's-Gravenhage (Niderlandy) w
dniu 24 września 2008 r. — Monsanto Technology LLC
przeciwko Cefetra, Cefetra Feed Service, Cefetra Futures i
Republice Argentyny i Miguelowi Santiago Camposowi,
działającemu jako sekretarz stanu ds. rolnictwa, hodowli
bydła, rybołówstwa i żywienia, oraz Monsanto Technology
przeciwko Vopak Agencies Rotterdam i Alfred C. Toepfer

International

(Sprawa C-428/08)

(2008/C 313/24)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Rechtbank 's-Gravenhage (Niderlandy).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Monsanto Technology LLC

Strony pozwane:

1. Cefetra BV

2. Cefetra Feed Service BV

3. Cefetra Futures BV

4. Republika Argentyny oraz Miguel Santiago Campos działa-
jący jako sekretarz stanu ds. rolnictwa, hodowli bydła, rybo-
łówstwa i żywienia
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