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NUTARTIS
<...>
Sofija, 2019 m. gegužės 10 d.
Bulgarijos Respublikos Varhoven
administracinis teismas) <...>.

administrativen

sad

(Aukščiausiasis

Procesas vyksta pagal Administrativnoprotsesualen kodeks (Administracinio
proceso kodeksas, toliau – APK) XII skyrių.
Procesas pradėtas pagal „Unipack“ AD kasacinį skundą dėl Administrativen sad
Veliko Tarnovo (Veliko Tirnovo administracinis teismas) sprendimo <...>,
konkrečiai dėl jo dalies, kuria buvo atmestas bendrovės skundas dėl Svištovo
muitinės vadovo išduoto leidimo Nr. BG004300/40/000225 <...> taikyti
specialiąją muitinės procedūrą, išskyrus tranzitą, konkrečiai dėl leidimo priedo
16.13 punkto.
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<...> Kasatorė pareikalavo pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento (ES)
2015/2446 172 straipsnio 2 dalies išaiškinimo, kad būtų nustatyta sąvokos
„išimtinės aplinkybės“ prasmė.
Kita kasacinio proceso šalis – <...>, nieko neatsakė į reikalavimą pateikti prašymą
priimti prejudicinį sprendimą.
(nacionalinė procedūra) <...>
<...> Varhoven administrativen sad trijų teisėjų kolegija konstatavo, kad bylą
galima teisingai išspręsti tik išaiškinus Sąjungos teisės nuostatą – 2015 m. liepos
28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis
taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso
nuostatos (toliau – Deleguotasis reglamentas), 172 straipsnio 2 dalį.
Teismas nusprendė pateikti šį prašymą priimti prejudicinį sprendimą:
(orig. p. 2) Pagrindinės bylos šalys:
1.

Kasatorė – „Unipack“ AD, kurios registruota buveinė ir administracijos adresas
yra Pavlikeniuose, Veliko Tirnovo apskrityje <...>;

2.

Kita kasacinio proceso šalis – Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska“ der
Agentsia „Mitnitsi“ (Nacionalinės muitinės agentūros Dunojaus teritorinio
direktorato direktorius);

3.

Bulgarijos Respublikos Varhovna administrativna prokuratura (Aukščiausioji
administracinė prokuratūra) prokuroras.
Pagrindinės bylos dalykas:

4.

Varhoven admnistrativen sad nagrinėjamo kasacinio skundo dalykas yra
Administrativen sad Veliko Tarnovo sprendimo <...> dalis, kuria buvo atmestas
„Unipack“ AD skundas. Šis skundas buvo pateiktas dėl Svištovo muitinės vadovo
išduoto leidimo Nr. BG004300/40/000225 <...> taikyti specialiąją muitinės
procedūrą, išskyrus tranzitą, konkrečiai dėl leidimo priedo 16.13 punkto, pagal
kurį jis įsigalioja nuo prašymo priėmimo dienos.

5.

Administracinė procedūra muitinėje buvo pradėta „Unipack“ AD prašymu dėl
leidimo taikyti specialiąją muitinės procedūrą, išskyrus tranzitą, t. y. dėl leidimo
galutiniam vartojimui. <...> Pagal Sąjungos muitinės kodekso 211 straipsnio
2 dalį pareiškėja paprašė atgaline data (2017 m. liepos 13 d.) suteikti jai leidimą
šioms prekėms: „Aliumininė folija, kurios storis 0,007 mm, be pagrindo, valcuota,
bet toliau neapdorota, suvyniota į ritinius, skirta kitam naudojimui, išskyrus
naudojimą kaip buitinė folija“.
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6.

„Unipack“ AD atžvilgiu dėl prekės „Aliumininė folija (aliuminio lydinys 8079) be
pagrindo, valcuota, bet toliau neapdorota, kurios storis 7 µm <...> gaminys yra
laminuotas popieriumi, polietilenu ar poliesteriu ir naudojamas kaip išorės ar
vidaus sluoksnis kombinuotoms pakuotėms gaminti“ tarifinės klasifikacijos buvo
priimtas privalomosios tarifinės informacijos sprendimas (PTI sprendimas), kuris
įsigaliojo nuo 2015 m. rugsėjo 28 d. šešerių metų laikotarpiui <...>. Prekė buvo
klasifikuota KN kodu 76071119 ir TARIC kodu 7607111990 – „Kita“. Šis kodas
vėliau, 2016 m. birželio 1 d., pakeitus TARIC sistemą, buvo išbrauktas.

7.

Atitinkamai 2017 m. birželio 13 d. ir 2017 m. birželio 27 d. „Unipack“ AD iš
Kinijos importavo aliuminio foliją be pagrindo, pagal KN kodą 7607111993
klasifikuojamą kaip „Kita“: iš pradžių importavo 6058 kg gryno svorio, o vėliau
23 160,80 kg gryno svorio. Svištovo muitinės vadovo sprendimu <...> bendrojo
administracinio dokumento 33 laukelyje 2017 m. birželio 27 d. nurodytas TARIC
kodas, taikomas prekės daliai, klasifikuojamai kaip „Aliumininė folija, kurios
storis ne mažesnis kaip 0,007 mm ir ne didesnis kaip 0,008 mm, atkaitinta arba
neatkaitinta“, buvo patikslintas ir priskirtas naujas TARIC kodas 7607111930.
Todėl buvo nustatyti papildomi muitai ir pridėtinės vertės mokestis, nes šiai prekei
Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/271 buvo taikomas 30 % antidempingo
muitas.

8.

Visa aliuminio folija, importuota 2017 m. birželio 13 d. ir 2017 m. birželio 27 d.,
buvo iki 2017 m. rugsėjo 30 d. ir (arba) 2017 m. spalio 31 d. perdirbta
kombinuotų (orig. p. 3) pakuočių gamybai ir nenaudota kaip buitinė folija.

9.

Nuo 2015 m. rugpjūčio 26 d. iki 2016 m. gegužės 18 d. 7 µm storio aliuminio
folija, klasifikuojama TARIC kodu 7607111990, buvo importuojama iš Turkijos ir
Kinijos. Nuo 2016 m. rugsėjo 15 d. iki 2017 m. sausio 30 d. 7 µm storio aliuminio
folija, klasifikuojama TARIC kodu 7607111995, buvo importuojama iš Turkijos ir
Kinijos, o nuo 2017 m. kovo 21 d. iki 2017 m. birželio 7 d. 7 µm storio aliuminio
folija, klasifikuojama TARIC kodu 7607111993, buvo importuojama iš Turkijos.

10. Dėl faktinių aplinkybių šalys nesiginčija. Ginčijamasi dėl to, ar laikomasi
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 172 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų,
pagal kurias galutinio vartojimo procedūros leidimas taikomas atgaline data.
Nurodyti teisės aktai:
Nacionalinė teisė
11. APK 170 straipsnio 2 dalis
„2) Jei ginčijamas atsisakymas priimti administracinį aktą, prieštaraujanti šalis turi
įrodyti, kad buvo susidariusios sąlygos šiam aktui priimti.“
Sąjungos teisės nuostatos
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12. 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 925/2009, kuriuo nustatomas
galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikrai
importuojamai Armėnijos, Brazilijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės
aliumininei folijai, galutinis surinkimas, 1 straipsnio 1 (ir) 2 dalis
„1 straipsnis
1) Importuojamai Armėnijos, Brazilijos ir Kinijos Liaudies Respublikos (KLR)
kilmės aliumininei folijai, kurios storis ne mažesnis kaip 0,008 mm ir ne didesnis
kaip 0,018 mm, be pagrindo, valcuotai, bet daugiau neapdorotai, ritiniuose, kurių
plotis ne didesnis kaip 650 mm, o svoris ne didesnis kaip 10 kilogramų, kurios
KN kodas dabar yra ex 7607 11 19 (TARIC kodas 7607111910), nustatomas
galutinis antidempingo muitas.
2) Galutinio antidempingo muito norma, taikoma 1 dalyje aprašytų produktų,
kuriuos pagamino toliau išvardytos bendrovės, neto kainai Bendrijos pasienyje
prieš sumokant muitą, yra tokia: (orig. p. 4)
Šalis

Bendrovė

Armėnija

Uždaroji akcinė bendrovė 13,4 %
Rusal-Armenal

A943

Visoms
bendrovėms

A999

Antidempingo
muitas

kitoms 13,4 %

Kinijos Liaudies Alcoa
(Shanghai) 6,4 %
Respublika
Aluminium Products Co.,
Ltd. ir Alcoa (Bohai)
Aluminium
Industries
Co., Ltd.

Brazilija
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Papildomas
TARIC kodas

A944

Shandong
Loften 20,3 %
Aluminium Foil Co., Ltd.

A945

Zhenjiang
Dingsheng 24,2 %
Aluminium Co., Ltd.

A946

Visoms
bendrovėms

kitoms 30,0 %

A999

Companhia Brasileira de 17,6 %
Aluminio

A947

Visoms
bendrovėms

A999

kitoms 17,6 %
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13. 2016 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/865,
kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų
Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2384 tam tikrai importuojamai Kinijos
Liaudies Respublikos kilmės aliuminio folijai, vengimo importuojant tam tikrą
nežymiai pakeistą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio foliją ir
įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti, 1 ir 2 straipsniai
„1 straipsnis
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalį inicijuojamas tyrimas,
siekiant nustatyti, ar į Sąjungą importuojant Kinijos Liaudies Respublikos kilmės:
– aliuminio foliją, kurios storis ne mažesnis kaip 0,007 mm, bet mažesnis kaip
0,008 mm, be pagrindo, valcuotą, bet daugiau neapdorotą, suvyniotą į ritinius,
kurių svoris didesnis kaip 10 kg, neatsižvelgiant į plotį, atkaitintą arba
neatkaitintą, arba
– aliuminio foliją, kurios storis ne mažesnis kaip 0,008 mm ir ne didesnis kaip
0,018 mm, be pagrindo, valcuotą, bet daugiau neapdorotą, suvyniotą į ritinius,
kurių svoris didesnis kaip 10 kg, o plotis didesnis kaip 650 mm, atkaitintą arba
neatkaitintą, arba
(orig. p. 5)– aliuminio foliją, kurios storis didesnis kaip 0,018 mm, bet mažesnis
kaip 0,021 mm, be pagrindo, valcuotą, bet daugiau neapdorotą, suvyniotą į
ritinius, kurių svoris didesnis kaip 10 kg, neatsižvelgiant į plotį, atkaitintą arba
neatkaitintą, arba
– aliuminio foliją, kurios storis ne mažesnis kaip 0,021 mm ir ne didesnis kaip
0,045 mm, be pagrindo, valcuotą, bet daugiau neapdorotą, suvyniotą į ritinius,
kurių svoris didesnis kaip 10 kg, neatsižvelgiant į plotį, atkaitintą arba
neatkaitintą, pateikiamą bent dviejų sluoksnių,
kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7607 11 19 (TARIC kodai 7607111930,
7607111940 ir 7607111950) ir ex 7607 11 90 (TARIC kodai 7607119045 ir
7607119080), yra vengiama Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2384 nustatytų
priemonių.
2 straipsnis
Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalimi ir
14 straipsnio 5 dalimi, muitinės imasi reikiamų veiksmų, kad būtų registruojami
šio reglamento 1 straipsnyje nurodyti į Sąjungą importuojami produktai.
Registracija baigiama po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms neberegistruoti į Sąjungą
importuojamų produktų, kuriuos pagamino gamintojai, pateikę prašymą atleisti
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juos nuo registracijos reikalavimo ir, kaip nustatyta, atitinkantys atleidimo
sąlygas.“
14. 2017 m. vasario 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ЕS) 2017/271, kuriuo
galutinio antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 925/2009
tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio folijai,
taikymas išplečiamas tam tikrai importuojamai nežymiai pakeistai aliuminio
folijai, 1 straipsnio 1 dalis, 4 ir 5 dalys
„1 straipsnis
1. Reglamento (EB) Nr. 925/2009 1 straipsnio 2 dalimi tam tikrai importuojamai
Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio folijai nustatyto galutinio
antidempingo muito, taikomo visoms kitoms bendrovėms, taikymas išplečiamas į
Sąjungą importuojamai
– aliuminio folijai, kurios storis ne mažesnis kaip 0,007 mm, bet mažesnis kaip
0,008 mm, suvyniotai į ritinius, neatsižvelgiant į ritinių plotį, atkaitintai arba
neatkaitintai, kurios KN kodas šiuo metu yra ex 7607 11 19 (TARIC kodas
7607111930), arba
(orig. p. 6)– aliuminio folijai, kurios storis ne mažesnis kaip 0,008 mm ir ne
didesnis kaip 0,018 mm, suvyniotai į ritinius, kurių plotis didesnis kaip 650 mm,
atkaitintai arba neatkaitintai, kurios KN kodas šiuo metu yra ex 7607 11 19
(TARIC kodas 7607111940), arba
– aliuminio folijai, kurios storis didesnis kaip 0,018 mm, bet mažesnis kaip
0,021 mm, suvyniotai į ritinius, neatsižvelgiant į ritinių plotį, atkaitintai arba
neatkaitintai, kurios KN kodas šiuo metu yra ex 7607 11 19 (TARIC kodas
7607111950), arba
– aliuminio folijai, kurios storis ne mažesnis kaip 0,021 mm ir ne didesnis kaip
0,045 mm, suvyniotai į ritinius, pateikiamai bent dviejų sluoksnių, neatsižvelgiant
į ritinių plotį, atkaitintai arba neatkaitintai, kurios KN kodas šiuo metu yra ex
7607 11 90 (TARIC kodai 7607119045 ir 7607119080) <...>.
4.
Galutinis antidempingo muitas netaikomas 1 dalyje aprašytam produktui, jei
jis importuojamas kitoms reikmėms nei naudoti kaip buitinė folija. Muitas
netaikomas tik jei įvykdomos sąlygos, nustatytos atitinkamose Sąjungos muitus
reglamentuojančiose nuostatose dėl galutinio vartojimo procedūros, visų pirma
Sąjungos muitinės kodekso 254 straipsnyje.
5.
Surenkamas muitas, kurio taikymas išplėstas šio straipsnio 1 dalimi,
mokėtinas už Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importuojamus produktus,
užregistruotus pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/865 2 straipsnį ir
Reglamento (ES) 2016/1036 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, išskyrus
produktus, kuriuos pagamino šio straipsnio 2 dalyje nurodytos bendrovės, ir
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išskyrus produktus, dėl kurių gali būti įrodyta, kad jie buvo naudojami kitoms
reikmėms nei kaip buitinė folija, kaip nurodyta 4 dalyje.“
15. 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013,
kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Sąjungos muitinės
kodeksas), 254 straipsnio 1 dalis, 211 straipsnio 1 dalies a punktas, 33 straipsnio
2 dalis ir 34 straipsnio 1 dalies a punktas
„254 straipsnis
Galutinio vartojimo procedūra
1. Įforminus galutinio vartojimo procedūrą, prekės gali būti išleistos į laisvą
apyvartą dėl jų tikslinės paskirties neapmokestinant muitu arba taikant sumažintą
muito normą.“
„211 straipsnis
Leidimas
1. Muitinės leidimo reikia:
a) norint taikyti laikinojo įvežimo perdirbti ar laikinojo išvežimo perdirbti
procedūrą, laikinojo įvežimo ar galutinio vartojimo procedūrą <...>“
(orig. p. 7) „33 straipsnis
Su privalomąja informacija susiję sprendimai
2. PTI arba PKI sprendimai1 yra privalomi tik atliekant prekių tarifinį
klasifikavimą arba nustatant prekių kilmę:
a) muitinei jos santykiuose su sprendimo adresatu, tačiau tik tada, jeigu jie
taikytini prekėms, su kuriomis susiję muitinės formalumai užbaigiami po
sprendimo įsigaliojimo dienos;
b) sprendimo adresatui jo santykiuose su muitine, tačiau tik nuo tos dienos, kai jis
gauna arba laikomas gavusiu pranešimą apie sprendimą.“
„34 straipsnis
Su privalomąja informacija susijusių sprendimų valdymas
1. PTI sprendimas nustoja galioti nepasibaigus 33 straipsnio 3 dalyje nurodytam
laikotarpiui, kai jis nebeatitinka teisės aktų, bet kuriuo iš šių atvejų:

1

Vertėjo pastaba: Su privalomąja tarifine informacija susiję sprendimai ir su privalomąja kilmės
informacija susiję sprendimai.
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а) priėmus 56 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytų nomenklatūrų
pakeitimus <...>“
16. 2015 m. liepos 28 d. Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis
taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso
nuostatos, 172 straipsnio 1 ir 2 dalys
„172 straipsnis
Taikymas atgaline data
(Kodekso 22 straipsnio 4 dalis)
1. Kai muitinė suteikia leidimą, taikomą atgaline data pagal Kodekso
211 straipsnio 2 dalį, toks leidimas įsigalioja ne anksčiau kaip prašymo priėmimo
dieną.
2. Išimtinėmis aplinkybėms muitinė gali leisti, kad 1 dalyje nurodytas leidimas
įsigaliotų ne anksčiau kaip prieš vienus metus (prekių, kurioms taikomas 7102 priedas, atveju – prieš tris mėnesius) iki prašymo priėmimo dienos.“
(orig. p. 8) Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija
17. Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo metu atlikus tyrimą
nustatyta, kad Teisingumo Teismas prejudicinio sprendimo priėmimo procedūroje
nebuvo priėmęs jokių sprendimų dėl Deleguotojo reglamento 172 straipsnio
2 dalies išaiškinimo.
Šalių argumentai
18. „Unipack“ AD paprašė pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą.
19. Nacionalinės muitinės agentūros Dunojaus teritorinio direktorato direktorius šio
prašymo nekomentavo.
Prašymo priimti prejudicinį sprendimą motyvai
20. Tarybos reglamentu (ЕB) Nr. 925/2009 (pradinis reglamentas)
importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio folijai, kurios storis
ne mažesnis kaip 0,008 mm ir ne didesnis kaip 0,018 mm, be pagrindo, valcuotai,
bet daugiau neapdorotai, suvyniotai į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip
650 mm, o svoris didesnis kaip 10 kilogramų, visoms kitoms bendrovėms,
išskyrus nurodytos šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, nustatytas 30 % galutinis
antidempingo muitas. 2015 m. gruodį tam pačiam gaminiui taikomų priemonių
galiojimo trukmė buvo pratęsta Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES)
2015/2384. Remdamasi pagrindinio reglamento 13 straipsniu Komisija
Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/865 (toliau – Tyrimo inicijavimo
reglamentas) inicijavo tyrimą. Atsižvelgdama į pagrindinio reglamento
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13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį Komisija Tyrimo inicijavimo reglamentu
nurodė muitinėms registruoti nežymiai pakeistų Kinijos Liaudies Respublikos
kilmės prekių importą.
21. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ЕS) 2017/271 galutinis antidempingo
muitas, kuris taikomas „visoms kitoms bendrovėms“ ir kuris Reglamento (EB)
Nr. 925/2009 1 straipsnio 2 dalimi buvo nustatytas tam tikrai importuojamai
Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio folijai, buvo išplėstas į Sąjungą
importuojamai aliuminio folijai, kurios storis ne mažesnis kaip 0,007 mm, bet
mažesnis kaip 0,008 mm, neatsižvelgiant į ritinių plotį, atkaitintai arba
neatkaitintai, kurios KN kodas šiuo metu yra ex 7607 11 19 (TARIC kodas
7607111930) (žr. Reglamento 1 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką). 1 straipsnio
1 dalimi išplėstas muitas taikomas pagal Tyrimo inicijavimo reglamento
2 straipsnį registruotam Kinijos Liaudies Respublikos importui (Įgyvendinimo
reglamento [ES] 2017/271 1 straipsnio 5 dalis). Galutinis antidempingo muitas
netaikomas 1 dalyje aprašytam produktui, jei jis importuojamas kitoms reikmėms
nei naudoti kaip buitinė folija. Muitas netaikomas remiantis muitinės taisyklėmis
dėl galutinio vartojimo procedūros pagal Sąjungos muitinės kodekso 254 straipsnį.
22. Pagal Sąjungos muitinės kodekso 211 straipsnio 1 dalies a punktą, norint taikyti
galutinio vartojimo procedūrą reikia muitinės leidimo. Toks leidimas ginčijamas
Administrativen sad Veliko Tarnovo; kuris (orig. p. 9) pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/2446 172 straipsnio 1 dalį įsigaliojo atgaline data nuo
prašymo priėmimo dienos (leidimo 16.13 punktas).
23. Kasatorė reikalavo leidimo taikymą atgaline data išplėsti prekėms, kurios buvo
importuotos iki prašymo priėmimo dienos (2017 m. rugpjūčio 18 d.): 2017 m.
birželio 13 d. ir 2017 m. birželio 27 d., o tai būtų įmanoma susiklosčius
Deleguotojo reglamento 172 straipsnio 2 dalyje nurodytoms aplinkybėms, t. y.
išimtinėms aplinkybėms. Pagal APK 170 straipsnio 2 dalį ieškovė pirmojoje
instancijoje turi įrodyti, kad pagal Deleguotojo reglamento 172 straipsnio 2 dalį
susidarė sąlygos taikyti leidimą atgaline data.
24. Būtina išaiškinti klausimą, ar kasatorės importuotų prekių tarifinio klasifikavimo
pakeitimas ir su juo susijusi PTI sprendimo galiojimo pabaiga, muitinių veiksmai
priimant PTI sprendimu pagrįstas muitinės deklaracijas bei prekių naudojimo
pobūdis laikytini išimtinėmis aplinkybėmis, kaip apibrėžta Deleguotajame
reglamente.
25. Varhoven administrativen sad kolegija prašo išaiškinti minėtą Deleguotojo
reglamento nuostatą, todėl pagal SESV 267 straipsnį teikia šį prejudicinį
klausimą:
Ar galima kalbėti apie išimtines aplinkybes pagal Deleguotojo reglamento
172 straipsnio 2 dalį, dėl kurių pagal Sąjungos muitinės kodekso 211 straipsnio
2 dalį atgaline data gali būti suteikiamas leidimas pagal Sąjungos muitinės
kodekso 254 straipsnį taikyti galutinio vartojimo procedūrą prekėms,
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importuotoms iki leidimo prašymo priėmimo dienos ir dėl Kombinuotosios
nomenklatūros pakeitimo pasibaigus šios procedūros vykdytojui skirto PTI
sprendimo galiojimui, jei laikotarpiu (apie dešimt mėnesių) nuo PTI sprendimo
galiojimo pabaigos iki importo, kuriam prašoma taikyti galutinio vartojimo
procedūrą, dar (devynis kartus) buvo importuotos prekės, tačiau muitinė
nepatikslino deklaruoto Kombinuotosios nomenklatūros kodo, ir prekės buvo
naudojamos tokiu būdu, kuriam netaikomas antidempingo muitas?
(Nacionalinė procedūra) <...>
Dėl šių priežasčių ir remdamasi SESV 267 straipsnio 1 dalies b punktu
(nacionalinė procedūra) <...> Varhoven administrativen sad kolegija, sudaryta iš
1 skyriaus trijų teisėjų, priima šią
NUTARTĮ:
(orig. p. 10) (nacionalinė procedūra) <...>
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pagal SESV 267 straipsnio 1 dalies
b punktą PRAŠOMA prejudiciniame sprendime atsakyti į šį klausimą:
Ar galima kalbėti apie išimtines aplinkybes pagal 2015 m. liepos 28 d. Komisijos
deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis
patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, 172 straipsnio
2 dalį, dėl kurių pagal Sąjungos muitinės kodekso 211 straipsnio 2 dalį atgaline
data gali būti suteikiamas leidimas pagal Sąjungos muitinės kodekso 254 straipsnį
taikyti galutinio vartojimo procedūrą prekėms, importuotoms iki leidimo prašymo
priėmimo dienos ir dėl Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimo pasibaigus šios
procedūros vykdytojui skirto PTI sprendimo galiojimui, jei laikotarpiu (apie
dešimt mėnesių) nuo PTI sprendimo galiojimo pabaigos iki importo, kuriam
prašoma taikyti galutinio vartojimo procedūrą, dar (devynis kartus) buvo
importuotos prekės, tačiau muitinė nepatikslino deklaruoto Kombinuotosios
nomenklatūros kodo, ir prekės buvo naudojamos tokiu būdu, kuriam netaikomas
antidempingo muitas?
Bylos nagrinėjimas <...> SUSTABDOMAS iki Europos Sąjungos Teisingumo
Teismas priims sprendimą.
(Nacionalinė procedūra) <...>
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