
3) Republika Austrii pokrywa własne koszty oraz cztery piąte kosztów Komisji Europejskiej. Komisja pokrywa jedną piątą własnych 
kosztów.

(1) Dz.U. C 191 z 30.5.2016.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 marca 2018 r. – Industrias Químicas del Vallés, SA / Komisja 
Europejska

(Sprawa C-244/16 P) (1)

[Odwołanie — Środki ochrony roślin — Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/408 — Wprowadzanie 
do obrotu środków ochrony roślin i ustalenie wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia — 

Włączenie do tego wykazu substancji czynnej metalaksyl — Skarga o stwierdzenie nieważności — 
Dopuszczalność — Artykuł 263 akapit czwarty TFUE — Akt regulacyjny, który nie wymaga środków 

wykonawczych — Osoba, której akt dotyczy indywidualnie]

(2018/C 166/05)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnosząca odwołanie: Industrias Químicas del Vallés, SA (przedstawiciele: C. Fernández Vicién, C. Vila Gisbert i I. Moreno- 
Tapia Rivas, abogadas)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: I. Galindo Martín i P. Ondrůšek, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Industrias Químicas del Vallés SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 260 z 18.7.2016.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf – Niemcy) – Deichmann SE / Hauptzollamt 

Duisburg

(Sprawa C-256/16) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Dopuszczalność — Antydumping — Ważność rozporządzenia wydanego 
w wykonaniu wyroku Trybunału stwierdzającego nieważność wcześniejszych rozporządzeń — Obowiązek 
wykonania — Podstawa prawna — Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 — Artykuł 14 — Określenie 
kryteriów poboru ceł antydumpingowych przez państwa członkowskie — Nakaz zawieszenia zwrotu ceł 

antydumpingowych przez krajowe organy celne — Podjęcie postępowania prowadzącego do przyjęcia 
rozporządzeń, co do których stwierdzono nieważność — Artykuł 10 — Brak mocy wstecznej — 

Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 221 — Przedawnienie — Artykuł 236 — Zwrot nienależnych ceł]

(2018/C 166/06)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Finanzgericht Düsseldorf
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