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(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Środki własne Wspólnoty — Niezwolnione karnety TIR —

Brak przekazania odpowiednich środków własnych)

(2006/C 294/01)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: G. Wilms i C. Giolito, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (Przedstawiciele:
W.-D. Plessing i R. Stüwe, pełnomocnicy, adwokat D. Sellner)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Belgii (Przed-
stawiciele: M. Wimmer i A. Snoecx, pełnomocnicy, oraz
adwokat B. van de Walle de Ghelcke)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Rozporządzenie Rady (EWG,EURATOM) nr 1552/89 z dnia 29
maja 1989 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot
(Dz. U. L 155, str. 1) — Brak uzyskania opłat przywozowych
zabezpieczonych przez niektóre karnety TIR i brak przekazania
odpowiednich środków własnych –Opłaty przywozowe, w
odniesieniu do których „nie przewidziano zabezpieczenia” i
„które są kwestionowane” — Karnety, w stosunku do których
reasekurator zakwestionował swoje zobowiązania

Sentencja

1) Nie zwalniając prawidłowo niektórych dokumentów tranzytowych
(karnety TIR), wskutek czego środki własne wynikające z nich nie
zostały właściwie zapisane na rachunku ani udostępnione Komisji
Wspólnot Europejskich w terminie,

— nie przekazując Komisji Wspólnot Europejskich informacji o
wszystkich innych niezakwestionowanych kwotach celnych w
związku z niezwolnieniem karnetów TIR przez niemieckie
biura celne od 1994 r. aż do zmiany zarządzenia federalnego
ministra finansów w dniu 11 września 1996 r., które zostały
analogicznie potraktowane (wpis na rachunkach „B” zamiast
wpisu na rachunkach „A”)

— Republika Federalna Niemiec uchybiła swoim zobowiązaniom,
które ciążą na niej na mocy rozporządzenia Rady (EWG,
EURATOM) nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 r., wyko-
nującego decyzję 88/376/EWG, Euroatom w sprawie systemu
środków własnych Wspólnot, zastąpionego ze skutkiem od
dnia 31 maja 2000 r. rozporządzeniem Rady (WE, Euratom)
nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r., wykonującym
decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków
własnych Wspólnot

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami.

4) Królestwo Belgii pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 131 z 1.6.2002
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