
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Staatssecretaris van Financiën

Strona pozwana: Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia załącznika do rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 1196/97 z dnia 27 czerwca 1997 r.
dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenkla-
tury Scalonej (Dz.U. L 170, s. 13), art. 220 ust. 2 lit. b) rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października
1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L
302, s. 1) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 1677/98 z dnia 29 lipca 1998 r. (Dz.U. L 212, s. 18) oraz
art. 871 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z
dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253, s. 1) — Wysuszone
arkusze składające się z mąki ryżowej, soli i wody — Klasyfi-
kacja taryfowa w pozycji 1905 CN — Retrospektywne pokrycie
należności celnych — Błąd organów celnych, który nie mógł
zostać „w racjonalny sposób wykryty przez płatnika” —

Obowiązkowe wystąpienie do Komisji

Sentencja

1) Arkusze wyprodukowane z mąki ryżowej, soli i wody, które zostały
wysuszone, ale nie zostały poddane obróbce termicznej, są objęte
podpozycją 1905 90 20 Nomenklatury Scalonej zawartej w
załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia
23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej
oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej zmienionego rozporządze-
niem Komisji (WE) nr 1624/97 z dnia 13 sierpnia 1997 r.

2) Badanie przedstawionego pytania nie wskazało jakiegokolwiek
elementu mogącego wpłynąć na ważność rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1196/97 z dnia 27 czerwca 1997 r. dotyczącego klasyfi-
kacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej.

3) Jeżeli państwo członkowskie zwróciło się do Komisji z wnioskiem o
umorzenie należności celnych przywozowych w rozumieniu art. 239
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października
1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny zmienionego
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 82/97
z dnia 19 grudnia 1996 r. i Komisja wydała już w konkretnym
przypadku decyzję zawierającą ocenę operacji przywozu pod kątem
okoliczności prawnych i faktycznych, ocena ta wiąże wszystkie
organy państwa członkowskiego będącego zgodnie z art. 249 WE
adresatem tej decyzji włącznie z sądami, które rozpatrują ten sam
przypadek w świetle art. 220 wskazanego rozporządzenia.

Jeżeli importer wniósł w przewidzianym terminie, na podstawie art.
230 akapit piąty WE skargę o stwierdzenie nieważności decyzji
Komisji Wspólnot Europejskich dotyczącej wniosku o umorzenie
należności celnych przywozowych w rozumieniu art. 239 wskaza-
nego rozporządzenia, do sądu krajowego należy dokonanie oceny,
czy zawiesić postępowanie do czasu wydania ostatecznego orze-
czenia w przedmiocie tej skargi o stwierdzenie nieważności albo czy

przedłożyć Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
pytanie prejudycjalne dotyczące oceny ważności aktu.

(1) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 listopada 2008
r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Efrosyni

Alexiadou

(Sprawa C-436/07 P) (1)

(Odwołanie — Klauzula arbitrażowa — Umowa dotycząca
projektu rozwoju technologii produkcji skór nieprzepuszczal-

nych — Zwrot wypłaconych zaliczek — Odsetki)

(2009/C 6/12)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta-
wiciel: D. Triantafyllou, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Efrosyni Alexiadou (przedstawiciele:
Ch. Matellas i E. Alexiadou, dikigoros)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba)
wydanego w dniu 12 lipca 2007 r. w sprawie T-312/05 Komisja
przeciwko Alexiadou, w którym Sąd oddalił skargę opartą na
klauzuli arbitrażowej zmierzającą do zobowiązania pozwanej do
zwrotu kwoty zaliczki wypłaconej przez Komisję w ramach
umowy dotyczącej projektu rozwoju technologii produkcji skór
nieprzepuszczalnych (umowa G1ST-CT-2002-50227)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 12
lipca 2007 r. w sprawie T-312/05 Komisja przeciwko Alexiadou
zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje przekazana do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich do ponownego rozpatrzenia.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.

(1) Dz.U. C 269 z 10.11.2007.
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