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Wniosek o upoważnienie do dokonania zajęcia złożony w 
dniu 19 grudnia 2011 r. — Luigi Marcuccio przeciwko 

Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-1/11 SA) 

(2012/C 89/02) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (przedstawiciel: adwokat G. 
Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

— uchylenie immunitetu Komisji Europejskiej i upoważnienie 
do dokonania zajęcia, ewentualnie w formie zajęcia wobec 
osób trzecich w granicach wyznaczonych przez prawo, 
odnoszącego się do środków niezbędnych na pokrycie 
wierzytelności przysługujących skarżącemu względem 
Komisji Europejskiej, zgodnie z nakazem zapłaty wysta
wionym przez giudice di pace di Tricase w dniu 1 lutego 
2010 r.; 

— doręczenie Komisji Europejskiej wszelkich niezbędnych 
dokumentów i ogólnie uczynienie wszystkiego co niezbędne 
zgodnie z prawem w celu wykonania nakazu zapłaty i 
ogólnie zaspokojenia wierzytelności; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżący twierdzi, że względem Komisji przysługuje mu wierzy
telność z tytułu kosztów postępowania. Komisja nie zaspokoiła 
dotychczas wspomnianej wierzytelności. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 
25 listopada 2011 r. — Steinel Vertrieb GmbH przeciwko 

Hauptzollamt Bielefeld 

(Sprawa C-595/11) 

(2012/C 89/03) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Finanzgericht Düsseldorf 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Steinel Vertrieb GmbH 

Strona pozwana: Hauptzollamt Bielefeld 

Pytanie prejudycjalne 

Czy 

a) rozporządzenie Rady (WE) nr 1470/2001 ( 1 ) z dnia 16 lipca 
2001 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stano
wiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego 
na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektro
niką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 

oraz 

b) rozporządzenie Rady (WE) nr 1205/2007 ( 2 ) z dnia 15 
października 2007 r. nakładające, w następstwie przeglądu 
wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 384/96, cła antydumpingowe na przywóz świetlówek 
kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących 
z Chińskiej Republiki Ludowej i rozszerzające zakres stoso
wania na przywóz tego samego produktu wysyłanego z 
Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki 
Pakistanu i Republiki Filipin należy interpretować w ten 
sposób, że obejmują one także sprowadzane przez skarżącą 
i bliżej określone w postanowieniu świetlówki z mecha
nizmem ściemniającym? 

( 1 ) Dz.U. L 195, s. 8, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 1322/2006 z dnia 1 września 2006 r., Dz.U. L 244, s. 1. 

( 2 ) Dz.U. L 272, s. 1.
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