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JURIDISKAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOPIENU TIESA
Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 28. februāra spriedums
(Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu
nolēmumu) — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH/
Hauptzollamt Aachen
(Lieta C-398/05) (1)
(Kopējā tirdzniecības politika — Kompensācijas maksājumi
— Aizsardzība pret subsīdiju praksi — Regula (EK)
Nr. 1599/1999 — Nerūsējošā tērauda stieples — Kaitējums
Kopienas rūpniecības nozarei — Cēloņsakarība)

Nr. 1599/1999, ar kuru piemēro galīgo kompensācijas maksājumu
un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas piemērots par Indijas
izcelsmes nerūsējošā tērauda stieplēm, kuru diametrs ir 1 mm vai
vairāk, un izbeidz procedūru par tādu Korejas Republikas izcelsmes
nerūsējošā tērauda stiepļu importu, kuru diametrs ir 1 mm vai vairāk,
spēkā esamību.

(1) OV C 22, 28.1.2006.

(2008/C 107/02)
Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa
Finanzgericht Düsseldorf

Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 28. februāra spriedums
(Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Carboni e derivati Srl/Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà
SpA
(Lieta C-263/06) (1)

Lietas dalībnieki pamata procesā
Prasītājs: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH
Atbildētājs: Hauptzollamt Aachen

Priekšmets
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Finanzgericht Düsseldorf
— Padomes 1999. gada 12. jūlija Regulas (EK) Nr. 1599/1999,
ar kuru piemēro galīgo kompensācijas maksājumu un galīgi
iekasē pagaidu maksājumu, kas piemērots par Indijas izcelsmes
nerūsējošā tērauda stieplēm, kuru diametrs ir 1 mm vai vairāk,
un izbeidz procedūru par tādu Korejas Republikas izcelsmes
nerūsējošā tērauda stiepļu importu, kuru diametrs ir 1 mm vai
vairāk (OV L 189, 1. lpp.), spēkā esamība — Kopienas rūpniecības nozarei nodarītā kaitējuma novērtēšana, cēloņsakarība ar
subsidētu preču importu

(Kopējā tirdzniecības politika — Aizsardzība pret dempinga
praksi — Antidempinga maksājums — Krievijas izcelsmes
pārstrādes čuguna hematīts — Lēmums Nr. 67/94/EOTK —
Muitas vērtības noteikšana mainīga antidempinga maksājuma
piemērošanai — Darījuma vērtība — Secīgas pārdošanas par
dažādām cenām — Muitas iestādes iespēja ņemt vērā cenu,
par kādu preces pārdotas tajā pārdošanas reizē, kura notikusi
pirms pēdējās pārdošanas, pamatojoties uz kuru tika sagatavota muitas deklarācija)
(2008/C 107/03)
Tiesvedības valoda — itāļu

Rezolutīvā daļa:

Iesniedzējtiesa

Iesniegtā prejudiciālā jautājuma izskatīšanas gaitā nav atklājies nekas
tāds, kas varētu ietekmēt Padomes 1999. gada 12. jūlija Regulas (EK)

Corte suprema di cassazione

