
nie byłyby objęte zharmonizowanym w ten sposób wspólno-
towym systemem finansowania, lecz mogłoby być wprowadzane
specjalne opłaty krajowe za te badania.

(1) Dz.U. L 32, str. 14.
(2) Dz.U. L 165, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-275/07)

(2007/C 199/32)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Wilms oraz M. Velardo)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że

— odmawiając zapłaty na rzecz Komisji odsetek za zwłokę w
wysokości 847,06 euro związanych ze zwłoką w dokonaniu
wpisu dochodów z ceł w rachunkach oraz odmawiając
dostosowania przepisów krajowych do uregulowania wspól-
notowego dotyczącego wpisu w rachunkach bezspornych
operacji celnych objętych zabezpieczeniem w zakresie tran-
zytu wspólnotowego oraz

— odmawiając zapłaty na rzecz Komisji odsetek za zwłokę w
wysokości 3 322 euro związanych z niedotrzymaniem
terminu określonego przez uregulowanie wspólnotowe w
odniesieniu do wpisu do rachunków A dochodów z ceł w
ramach tranzytu wspólnotowego zgodnie z konwencją TIR

Republika Włoska naruszyła zobowiązania wynikające z
rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 (1) z dnia
29 maja 1989 r. wykonującego decyzję 88/376/EWG w
sprawie systemu środków własnych Wspólnot, a w szczegól-
ności z art. 6 ust. 2 lit. a) tego rozporządzenia, które z mocą
od dnia 31 maja 2000 r. zostało zastąpione rozporządze-
niem Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 (2) z dnia 22 maja
2000 r. wykonującym decyzję 94/728/WE, Euratom w
sprawie systemu środków własnych Wspólnot, a w szczegól-
ności z art. 6 ust. 3 lit. a) tego rozporządzenia.

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja wystąpiła przeciwko dwóm decyzjom Republiki
Włoskiej. Pierwsza z nich dotyczyła odmowy zapłaty na rzecz
Komisji odsetek za zwłokę w wysokości 847,06 euro związa-
nych ze zwłoką w dokonaniu wpisu dochodów z ceł w rachun-
kach oraz odmowy dostosowania przepisów krajowych do
uregulowania wspólnotowego dotyczącego wpisu w rachunkach
bezspornych operacji celnych objętych zabezpieczeniem w
zakresie tranzytu wspólnotowego. Druga decyzja dotyczyła
odmowy zapłaty na rzecz Komisji odsetek za zwłokę w wyso-
kości 3322 euro związanych z niedotrzymaniem terminu okreś-
lonego przez uregulowanie wspólnotowe w odniesieniu do
wpisu do rachunków A dochodów z ceł w ramach tranzytu
wspólnotowego zgodnie z konwencją TIR.

Skarżąca podnosi, że Republika Włoska naruszyła nie tylko
art. 8 i 11 rozporządzenia nr 1552/89, lecz także zobowiązania
wynikające z art. 6 ust. 2 lit. a) rozporządzenia, które z mocą
od dnia 31 maja 2000 r. zostało zastąpione 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, a szczególności art. 6 ust. 3 lit. a)
tego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 155, str. 1.
(2) Dz.U. L 130, str. 1.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour d'appel de Liège (Belgia) w dniu
13 czerwca 2007 r. — Etat belge przeciwko SA Truck

Center

(Sprawa C-282/07)

(2007/C 199/33)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour d'appel de Liège (neuvième chambre).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Etat belge

Strona pozwana: SA Truck Center
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