
A Bíróság (hetedik tanács) 2007. december 7-i végzése (a
Commissione tributaria regionale di Genova [Olaszország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia Dogane
Circoscrizione Doganale di Genova kontra Euricom SpA

(C-505/06. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése –

Közösségi Vámkódex – Aktív feldolgozás – Társulási megálla-
podás – Rizs előzetes kivitele vámpreferenciáról szóló megálla-
podást kötött harmadik országba – A Vámkódex 216. cikke)

(2008/C 64/20)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria regionale di Genova

Az alapeljárás felei

Felperes: Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

Alperes: Euricom SpA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Commissione tributaria
regionale di Genova – A Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet
(HL L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet 4. kötet
307. o.) 114. cikkének, 115. cikke (1) és (3) bekezdésének, vala-
mint 216. cikkének értelmezése – Az aktív feldolgozás rendsze-
rében olyan harmadik országba exportált rizs, amellyel vámpre-
ferenciáról szóló megállapodás van hatályban

Rendelkező rész

A 2000. november 16-i 2700/2000/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 216. cikkét
alkalmazni kell az említett rendelet 115. cikke (1) bekezdésének
b) pontjában említett olyan aktív feldolgozási műveletekre, amelyekben
a végtermékeket az importáruk behozatalát megelőzően az Európai
Közösségen kívülre exportálták.

(1) HL C 42., 2007.2.24.

A Bíróság 2007. november 29-i végzése – Eurostrategies
SPRL kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-122/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Törlést elrendelő végzés – Elállás – Költségek)

(2008/C 64/21)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Eurostrategies SPRL (képviselők: R. Lang és S. Crosby
solicitor)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: P. Costa de Oliveira és M. I. Hadjiyiannis meghatal-
mazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság negyedik tanácsa elnökének a T-203/06.
sz., Eurostrategies SPRL kontra Bizottság ügyben 2006.
december 1-jén hozott, az ügynek az Elsőfokú Bíróság nyilván-
tartásából való törlését elrendelő és a felperest a költségek viselé-
sére kötelező végzése elleni fellebbezés

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság az Eurostrategies SPRL-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 95., 2007.4.28.
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