
Sentencja 

1) Odmawiając obliczenia, ustalenia i udostępnienia Komisji 
Wspólnot Europejskich środków własnych związanych z przywozem 
sprzętu wojskowego w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 
31 grudnia 2002 r. oraz odmawiając zapłaty odsetek za zwłokę 
należnych w wyniku nieudostępnienia rzeczonych środków włas
nych Komisji Wspólnot Europejskich, Republika Federalna Niemiec 
uchybiła zobowiązaniom, które ciążyły na niej na mocy art. 2 i 
9–11 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 
29 maja 1989 r. wykonującego decyzję 88/376/EWG, Euratom 
w sprawie systemu środków własnych Wspólnot, zmienionego 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 1355/96 z dnia 8 
lipca 1996 r. oraz na mocy art. 2 i 9–11 rozporządzenia 
Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. 
wykonującego decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu 
środków własnych Wspólnot. 

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

3) Królestwo Danii, Republika Grecka i Republika Finlandii pokry
wają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 296 z 26.11.2005. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 grudnia 2009 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej 

(Sprawa C-387/05) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Zwolniony z należności celnych przywóz sprzętu o podwójnym 

przeznaczeniu, cywilnym i wojskowym) 

(2010/C 51/05) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Wilms, 
L. Visaggio i C. Cattabriga, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: 
I. M. Braguglia, pełnomocnik, G. De Bellis, avvocato dello Stato) 

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Danii (przed
stawiciel: J. Bering Liisberg, pełnomocnik), Republika Grecka 
(przedstawiciele: E.-M. Mamouna, A. Samoni-Rantou i K. Bosko
vits, pełnomocnicy), Republika Portugalska (przedstawiciele: 
C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes i J. Gomes, pełnomocnicy), 
Republika Finlandii (przedstawiciel: A. Guimaraes-Purokoski, 
pełnomocnik), 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 26 WE i szeregu postanowień w zakresie przepisów 
celnych [art. 20 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 
12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks 
celny (Dz.U. L 302, s. 1), art. 2, 9, 10 i art. 17 ust. 1 rozpo
rządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja 
1989 r. wykonującego decyzję 88/376/EWG, Euratom w 
sprawie systemu środków własnych Wspólnot (Dz.U. L 1555, 
s. 1)] i odpowiednich przepisów rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. (Dz.U. 
L 130, s. 1) — Zwolniony z należności celnych przywóz 
sprzętu o podwójnym przeznaczeniu, cywilnym i wojskowym 
— Odmowa obliczenia kwot, które należało pobrać i przekazać 
Wspólnotom tytułem ich środków własnych 

Sentencja 

1) Zwalniając z należności celnych przywóz sprzętu mogącego mieć 
zastosowanie zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych, w 
okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. 
oraz odmawiając obliczenia, ustalenia i udostępnienia Komisji 
Wspólnot Europejskich środków własnych, których nie pobrano 
wskutek tego zwolnienia, a także odsetek za zwłokę należnych z 
tytułu nieudostępnienia tych środków własnych Komisji Wspólnot 
Europejskich w przewidzianym terminie, Republika Włoska uchy
biła zobowiązaniom, które ciążyły na niej po pierwsze, na mocy 
art. 26 WE, art. 20 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 
dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy 
kodeks celny, a także w rezultacie Wspólnej taryfy celnej, oraz 
po drugie, na mocy art. 2, 9, 10 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia 
Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 r. 
wykonującego decyzję 88/376/EWG, Euratom w sprawie systemu 
środków własnych Wspólnot, zmienionego rozporządzeniem Rady 
(Euratom, WE) nr 1355/96 z dnia 8 lipca 1996 r., oraz na 
mocy art. 2, 9, 10 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonującego 
decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków włas
nych Wspólnot. 

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Królestwo Danii, Republika Grecka, Republika Portugalska i 
Republika Finlandii pokrywają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 22 z 28.1.2006.

PL C 51/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.2.2010


