
— Czy dyrektywa 2004/73/WE, w zakresie w jakim dokonuje
klasyfikacji bromku n-propylu jako substancji wysoce łatwo-
palnej (R11) i toksycznej w odniesieniu do rozmnażania
kategorii 2 (R60) na podstawie zasady ostrożności, bez
zachowania metod i kryteriów ustanowionych w załączniku
V i VI dyrektywy 67/548/EWG, jest zgodna z dyrektywą
ramową 67/548/EWG, a w szczególności jej załącznikami V
i VI?

— Czy dyrektywa 2004/73/WE, w zakresie w jakim dokonuje
klasyfikacji bromku n-propylu jako substancji wysoce łatwo-
palnej (R11) i toksycznej w odniesieniu do rozmnażania
kategorii 2 (R60) na podstawie badań, które różnią się od
badań przeprowadzonych na konkurencyjnych produktach,
w szczególności chlorowanych halogenach i z naruszeniem
zasady proporcjonalności, jest zgodna z dyrektywą ramową
67/548/EWG?

Pytanie 2:

— Czy w przypadku niezgodności dyrektywy 2004/73/WE z
dyrektywą 67/548/EWG Królestwo Belgii powinno
powstrzymać się od dokonania transpozycji do prawa krajo-
wego klasyfikacji bromku n-propylu, wynikającej z dyrek-
tywy 2004/73/WE, a nawet odstąpić od tej klasyfikacji,
podczas gdy zgodnie z art. 2 dyrektywy 2004/73/WE
„państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy usta-
wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko-
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 paździer-
nika 2005 r.”?

(1) Dyrektywa Komisji 2004/73/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. dosto-
sowująca po raz dwudziesty dziewiąty do postępu technicznego
dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do
klasyfikacji, pakowania, i etykietowania substancji niebezpiecznych
(Dz.U. L 152, s. 1).

(2) Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia
przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych (Dz.U. 196, s. 1).
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Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

VAT and Duties Tribunals, Londyn (zgodnie z wnioskiem Edin-
burgh Tribunal Centre)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Terex Equipment Ltd

Strona pozwana: The Commissioners for Her Majesty's Revenue
& Customs

Pytania prejudycjalne

1) Czy Wspólnotowy Kodeks Celny (1), a w szczególności art.
78 dopuszcza rewizję zgłoszenia w celu skorygowania KPC,
a jeśli tak, to czy od HMRC wymaga się uregulowania
sytuacji poprzez rewizję zgłoszenia?

2) Czy towary w tej sprawie zostały nielegalnie usunięte spod
dozoru celnego w rozumieniu art. 203 ust. 1 Wspólnoto-
wego Kodeksu Celnego w trybie art. 865 rozporządzenia
wykonawczego (2)?

3) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy w ten sposób
powstał dług celny w przywozie na podstawie art. 203
Wspólnotowego Kodeksu Celnego?

4) Nawet, jeśli nie było długu celnego na podstawie art. 203
Wspólnotowego Kodeksu Celnego, to czy dług celny powstał
na mocy art. 204 w świetle

(i) ustalenia „oczywistego zaniedbania” oraz

(ii) pytania, czy HMRC nie zastosował się do art. 221 ust. 3
Wspólnotowego Kodeksu Celnego poprzez niezgłoszenie
długu celnego na podstawie art. 204 w terminie?

5) Biorąc pod uwagę, że:

(i) nie może wystąpić uregulowanie na podstawie art. 78
Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz

(ii) istniał dług celny

(iii) zaistniała sytuacja szczególna przewidziana przez art.
899 rozporządzenia wykonawczego

czy sąd krajowy mógł stwierdzić, że nie wystąpiło oczywiste
zaniedbanie, a zatem dług celny winien zostać zwrócony na
podstawie art. 239 Wspólnotowego Kodeksu Celnego?

(1) Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października
1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302,
s. 1).

(2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r.
ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz.U. L 253, s. 1).
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