
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lutego 2021 r. – RFA International LP / Komisja Europejska

(Sprawa C-56/19 P) (1)

[Odwołanie – Dumping – Przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Rosji – Rozporządzenie (WE) 
nr 1225/2009 – Artykuł 11 ust. 9 i 10 – Oddalenie wniosków o zwrot uiszczonych ceł 

antydumpingowych – Konstruowana cena eksportowa – Ocena odzwierciedlenia ceł antydumpingowych 
w cenach odsprzedaży i dalszych cenach sprzedaży w Unii Europejskiej – Obowiązek stosowania tej samej 

metody co w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia cła antydumpingowego – Zmiana 
okoliczności – Odliczenie uiszczonych ceł antydumpingowych – Istotne dowody]

(2021/C 128/03)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: RFA International LP (przedstawiciele: B. Evtimov, advokat, M. Krestiyanova, E. Borovikov, avocats, 
N. Tuominen, avocată i D. O’Keeffe, solicitor)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J.-F. Brakeland, A. Demeneix i P. Němečková, 
a następnie J.-F. Brakeland i P. Němečková, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) RFA International LP zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 155 z 6.5.2019.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 lutego 2021 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożone przez Raad van State, Grondwettelijk Hof – Belgia) – Katoen Natie Bulk 

Terminals NV, General Services Antwerp NV (C-407/19), Middlegate Europe NV (C-471/19) / 
Belgische Staat (C-407/19), Ministerraad (C-471/19)

(Sprawy połączone C-407/19 i C-471/19) (1)

[Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 45 TFUE – Swobodny przepływ pracowników – Artykuł 49 TFUE – 
Swoboda przedsiębiorczości – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Wykonywanie działalności 

portowej – Pracownicy portowi – Dostęp do zawodu i zatrudnienie – Zasady uznawania pracowników 
portowych – Pracownicy portowi niewłączeni do kontyngentu pracowników przewidzianego przez przepisy 
krajowe – Ograniczenie do czasu trwania umowy o pracę – Mobilność pracowników portowych między 

strefami portowymi – Pracownicy wykonujący pracę logistyczną – Certyfikat bezpieczeństwa – Nadrzędne 
względy interesu ogólnego – Bezpieczeństwo w strefach portowych – Ochrona pracowników – 

Proporcjonalność]

(2021/C 128/04)

Język postępowania: niderlandzki

Sądy odsyłające

Raad van State, Grondwettelijk Hof

Strony w postępowaniach głównych

Strony skarżące: Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV (C-407/19), Middlegate Europe NV 
(C-471/19)

Strony przeciwne: Belgische Staat (C-407/19), Ministerraad (C-471/19)

12.4.2021 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 128/3
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