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a C-460/01. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Holland Királyság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A 2913/92/EGK és a
2454/93/EGK rendelet – Közösségi külső árutovábbítás –
Vámhatóságok – Behozatali vám beszedésére irányuló eljárás
– Határidők – Elmulasztás – A Közösségek saját forrásai –
Rendelkezésre bocsátás – Határidő – Elmulasztás – Késedelmi

kamat – Érintett tagállam – Fizetés elmulasztása)

(2005/C 132/01)

(Az eljárás nyelve: holland)

A C-460/01. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (megha-
talmazottak: G. Wilms és H. M. H. Speyart) kontra Holland
Királyság (meghatalmazott: H. G. Sevenster) ügyben, az EK
226. cikk alapján 2001. november 28-án benyújtott, tagállami
kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset tárgyában, a
Bíróság (második tanács), tagjai: C. W. A. Timmermans tanács-
elnök, R. Schintgen és J. N. Cunha Rodrigues (előadó) bírák,
főtanácsnok: C. Stix-Hackl, hivatalvezető: M.-F. Contet, 2005.
április 14-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a
következő:

1) Mivel 1991. január 1-je és 1995. december 31-e között

– legkésőbb a vámtartozásból származó behozatali vagy kiviteli
vámok összegének könyvelésbe vételéről és a megfizetésének
feltételeiről szóló, 1989. június 14-i 1854/89/EGK tanácsi
rendelet 3. cikke (3) bekezdésében, 6. cikke (1) bekezdésében,
illetve a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992.
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 218. cikke (3)
bekezdésében és 221. cikkének (1) bekezdésében rögzített
határidőt követő három napon belül, vagy az időtartamokra,
időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározá-
sáról szóló, 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom tanácsi

rendeletből következő későbbi időpontban nem intézkedett a
vámtartozás és egyéb vámok könyvelésbe vétele és beszedése
iránt, amikor a külső árutovábbítási eljárás főkötelezettje nem
nyújtotta be a szóban forgó árutovábbítási eljárás szabályszer-
űségére vonatkozó bizonyítékot az indító vámhivatal által kibo-
csátott azon értesítés közlését követő három hónapon belül,
miszerint a szállítmányt a rendeltetési vámhivatalnál nem
időben mutatták be,

– nem bocsátotta kellő időben a Közösség rendelkezésre a
megfelelő saját forrásokat, és

– megtagadta az ezzel kapcsolatos késedelmi kamat fizetését,

a Holland Királyság nem teljesítette az 1992. szeptember 2-i
2560/92/EGK bizottsági rendelettel módosított, a közösségi
árutovábbítási eljárás végrehajtási rendelkezéseiről, valamint
egyszerűsítő intézkedéseiről szóló, 1987. március 27-i
1062/87/EGK bizottsági rendelet 11.a cikk (2) bekezdése
második albekezdésének második mondata, az 1992. december
21-i 3712/92/EGK bizottsági rendelettel módosított, a közösségi
árutovábbítási eljárás végrehajtási rendelkezéseiről, valamint
könnyítő intézkedéseiről szóló, 1992. április 21-i 1214/92/EGK
bizottsági rendelet 49. cikke (2) bekezdésének harmadik mondata
és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapí-
tásáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet
379. cikke (2) bekezdésének 3. mondata, valamint a Közösségek
saját forrásainak rendszeréről szóló, 1988. június 24-i
88/376/EGK, Euratom tanácsi határozatának végrehajtásáról
szóló, 1989. május 29-i 1552/89/EGK, Euratom tanácsi rende-
let 2., 9., 10., és 11. cikkeiből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság kötelezi a Holland Királyságot a költségek viselésére.

(1) HL C 84., 2002.4.6.
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