
A Bíróság (hatodik tanács) 2008. július 9-i végzése (Hof van
beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Gerlach & Co. NV kontra Belgische Staat

(C-477/07. sz. ügy) (1)

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

Közösségi Vámkódex – A „könyvelésbe vétel” és a vámösszeg
adóssal történő „közlésének” fogalma – A vámtartozás össze-
gének előzetes könyvelésbe vétele – A vámtartozás beszedése)

(2008/C 313/16)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperes: Gerlach & Co. NV

Alperes: Belgische Staat

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hof van beroep te
Antwerpen – 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.)
217. cikkének és 221. cikke (1) bekezdésének, valamint a
Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 88/376/EGK,
Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 1989. május 29-i
1552/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 155., 1. o.;
magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 176. o.)
6. cikkének (jelenleg a 2000/597/EK, Euratom határozat végre-
hajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom
tanácsi rendelet [HL L 130., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás
1. fejezet, 3. kötet, 169. o.]) értelmezése – A „könyvelésbe vétel”
és a vámösszeg adóssal történő „közlésének” a fogalma – A
vámtartozás összegének előzetes könyvelésbe vétele – A vámtar-
tozás beszedése

Rendelkező rész

1) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i
2913/92/EGK tanácsi rendelet 221. cikkének (1) bekezdését úgy
kell értelmezni, hogy a beszedendő vám összegének az e bekezdés
szerinti „könyvelésbe vétele” megegyezik ezen összegnek az említett
rendelet 217. cikkének (1) bekezdésében meghatározott „könyve-
lésbe vételével”, és az említett könyvelésbe vételt meg kell különböz-
tetni az említett vámösszegnek a Közösségek saját forrásainak rend-
szeréről szóló, 88/376/EGK, Euratom határozat végrehajtásáról
szóló, 1989. május 29-i 1552/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet
6. cikke szerinti saját forrás könyvelésébe vételétől.

2) A 2913/92 rendelet 221. cikkének (1) bekezdését úgy kell értel-
mezni, hogy a vámösszeg adóssal történő közlése előtt a tagállam
vámhatóságának az említett összeget könyvelésbe kell vennie, és a
vámösszeget az említett hatóság nem követelheti, ha azt nem
közölték az adóssal az említett rendelkezésnek megfelelően. E ható-
ságnak azonban lehetősége van ezen összeg ismételt közlésére az
említett rendelkezésben előírt feltételek és a vámtartozás keletkezé-
sekor hatályos, elévülési időre vonatkozó szabályok betartásával.

(1) HL C 8., 2007.1.12.

A Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
(Olaszország) által 2008. augusztus 1-jén benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A. Menarini
Industrie farmaceutiche Riunite Srl és társai kontra
Ministero della salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

(C-353/08. sz. ügy)

(2008/C 313/17)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: A. Menarini Industrie farmaceutiche Riunite Srl és társai

Alperes: Ministero della salute, Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) A 2. és 3. cikkben (1) foglalt, a valamely tagállam hatóságai
és a gyógyszergyártó vállalkozások közötti viszonyokat
szabályozó olyan előírásokat követően, amelyek valamely
gyógyszer árának vagy ára emelésének meghatározását az
előbbiek által szolgáltatott adatokra alapozzák, de az illetékes
hatóság által elismert mértékben, tehát a vállalkozások és a
gyógyszerköltségek ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező
hatóság közötti tárgyalások alapján, ugyanezen irányelv
4. cikkének (1) bekezdése szabályozza „a valamennyi gyógy-
szerre vagy a gyógyszerek meghatározott kategóriáira” vonat-
kozó árbefagyasztást, úgy határozva ezt meg, mint általános
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