
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Symvoulio tis Epikrateias — Wykładnia art. 3 lit. a) i b) rozpo
rządzenia (WE) nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącego monitorowania 
wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego 
we Wspólnocie (Forest Focus) (Dz.U. L 324, s. 1) — Pojęcia 
„las” i „inne obszary zadrzewione” — Odmienne definicje w 
rozporządzeniu 

Sentencja 

Przepisy art. 3 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 2152/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. doty
czącego monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska 
naturalnego we Wspólnocie (Forest Focus), które definiują pojęcia „las” 
i „obszary zadrzewione” na potrzeby tego rozporządzenia, należy inter
pretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym 
wprowadzającym odmienne definicje tych pojęć w odniesieniu do 
działań nieobjętych zakresem regulacji tego rozporządzenia. 

( 1 ) Dz.U. C 102 z 1.5.2009. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale di Firenze) — Camar Srl 

przeciwko Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Sprawa C-102/09) ( 1 ) 

(Umowy międzynarodowe — Konwencja z Yaoundé — 
Czwarta konwencja AKP-EWG z Lomé — Klauzula „stan

dstill” — Opodatkowanie wewnętrzne — Banany) 

(2010/C 161/16) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale di Firenze 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Camar Srl 

Strona pozwana: Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale di Firenze — Wspólna organizacja rynków — Banany 
— Zgodność ustawy krajowej nakładającej podatek od konsum

pcji bananów z Somalii z art. 14 pierwszej konwencji z 
Yaoundé i z systemem przywozowym określonym w konwencji 
AKP-EWG z Lomé 

Sentencja 

1) Artykuł 14 konwencji w sprawie stowarzyszenia pomiędzy Euro
pejską Wspólnotą Gospodarczą a państwami Afryki i Madagas
karem stowarzyszonymi ze Wspólnotą, podpisanej w Yaoundé w 
dniu 20 lipca 1963 r., nie stał na przeszkodzie opodatkowaniu 
bananów pochodzących z Somalii, takiemu jak wprowadzone przez 
ustawę nr 986/1964 z dnia 9 października 1964 r. 

2) Sąd krajowy nie jest zobowiązany do badania konkretnych skutków 
podwyżek podatku od przywozu bananów pochodzących z Somalii, 
takiego jak wprowadzony przez przepisy analizowane w sprawie 
przed sądem krajowym, w porównaniu do sytuacji sprzed dnia 1 
kwietnia 1976 r., aby ocenić zgodność tych podwyżek z klauzulą 
„standstill” zawartą w art. 1 protokołu nr 5 dotyczącego bananów, 
załączonego do czwartej konwencji AKP-EWG podpisanej w Lomé 
w dniu 15 grudnia 1989 r. Jednakże podwyżki takiego podatku, 
które ograniczają się do dostosowania go do inflacji, nie są 
sprzeczne z tą klauzulą. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 6.6.2009. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 kwietnia 2010 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — 
Enosi Efopliston Aktoploïas i in. przeciwko Ypourgos 

Emporikis Naftilías i Ypourgos Aigaíou 

(Sprawa C-122/09) ( 1 ) 

(Transport morski — Kabotaż morski — Rozporządzenie 
(EWG) nr 3577/92 — Czasowe wyłączenie obowiązywania 
rozporządzenia — Obowiązek państw członkowskich 
powstrzymania się od ustanawiania, przed upływem okresu 
wyłączenia, takich przepisów, które mogłyby poważnie 

zagrozić stosowaniu tego rozporządzenia) 

(2010/C 161/17) 

Język postępowania: grecki 

Sąd krajowy 

Symvoulio tis Epikrateias 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes 
grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries 

Strona pozwana: Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou
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