
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Belgische Staat

Strona pozwana: Molenbergnatie NV

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof
van beroep te Antwerpen — Wykładnia rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiają-
cego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302, str. 1) —
Obowiązywanie temporalne — Pokrycie długu celnego
powstałego przed wejściem w życie rozporządzenia —
Wykładnia art. 221 Wspólnotowego Kodeksu Celnego —
Obowiązek powiadomienia dłużnika o kwocie należności
niezwłocznie po jej zaksięgowaniu i przed upływem terminu
trzech lat od chwili powstania długu celnego

Sentencja

1) W stosunku do pokrycia długu celnego powstałego przed dniem
1 stycznia 1994 r. które zostało wszczęte po tym terminie,
obowiązują wyłącznie przepisy proceduralne zawarte w art. 217–
232 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Celny.

2) Artykuł 221 ust. 1 rozporządzenia nr 2913/92 wymaga, by
kwota należności celnych przywozowych lub wywozowych została
zaksięgowana przed powiadomieniem o niej dłużnika.

3) Z upływem określonego w art. 221 ust. 3 rozporządzenia
nr 2913/92 terminu postępowanie w celu pokrycia długu celnego
ulega przedawnieniu, z zastrzeżeniem określonego w tym artykule
wyjątku, co jest równoważne z przedawnieniem samego długu,
a zatem z jego wygaśnięciem. W związku z tak ustanowionym
przepisem, art. 221 ust. 3 należy uznać, w przeciwieństwie do
ust. 1 i 2 tego artykułu, za przepis materialny, a więc nie można
go stosować do pokrycia długu celnego powstałego przed dniem
1 stycznia 1994 r. Jeśli dług ten powstał przed dniem 1 stycznia
1994 r., mogą mieć do niego zastosowanie jedynie zasady prze-
dawnienia obowiązujące w tym czasie, choćby nawet postępowanie
w sprawie pokrycia tego długu wszczęto po dniu 1 stycznia
1994 r.

4) Państwa Członkowskie nie muszą przyjmować szczególnych prze-
pisów proceduralnych dotyczących sposobu, w jaki należy dokonać
powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych przywozo-
wych lub wywozowych, jeżeli do tego powiadomienia można zasto-
sować ogólne krajowe przepisy proceduralne, gwarantujące dłużni-
kowi odpowiednią informację i pozwalające mu na obronę jego
praw z pełną znajomością okoliczności sprawy.

(1) Dz.U. C 179 z 10.07.2004

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 23 lutego 2006 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-205/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Swobodny przepływ pracowników — Zatrudnienie w służbie
cywilnej — Nieuwzględnienie stażu i doświadczenia zawodo-
wego nabytych w służbie cywilnej w innych państwach człon-
kowskich — Art. 39 WE — Art. 7 rozporządzenia (EWG)

nr 1612/68)

(2006/C 131/21)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciel:
G. Rozet, pełnomocnik]

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii [Przedstawiciel: N. Díaz
Abad, pełnomocnik]

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Art.
39 WE i art. 7 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia
15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu
pracowników wewnątrz Wspólnoty (Dz. U. L 257, str. 2) —
Dostęp do hiszpańskiej służby cywilnej — Obowiązek uznania,
z punktu widzenia ekonomicznego, służby pełnionej przez
obywateli wspólnotowych w administracji publicznej w innym
państwie członkowskim

Sentencja

1) Nie uchwalając przepisów ustawodawczych przewidujących w
sposób wyraźny w hiszpańskiej służbie cywilnej uznanie, z punktu
widzenia skutków finansowych, służby pełnionej uprzednio w
administracji publicznej w innym państwie członkowskim, Króle-
stwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na
mocy art. 39 WE i art. 7 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobod-
nego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 168 z 26.06.2004
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