
Rendelkező rész

A 2001. január 17-i 90/2001/EK bizottsági rendelettel módosított,
a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer
alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló,
1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet 5. cikkét úgy
kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha az illetékes hatóság a
mezőgazdasági termékekre vonatkozó, fax útján benyújtott kivitelinyi-
latkozat-másolatot elfogadja, ha a benyújtás az export-szállítás céljából
történő berakodást megelőzi, ha az ily módon benyújtott nyilatkozat az
exportált áruk fizikai ellenőrzéséhez szükséges valamennyi adatot
tartalmazza, és ha a kérdéses exportművelethez nem kapcsolódik csalás
vagy a csalás kísérlete. Ez az eset áll fenn akkor, ha a fax útján benyúj-
tott kivitelinyilatkozat-másolatban megjelölt áruk megérkeztek a rendel-
tetés szerinti harmadik országba, és ha az utólagosan benyújtott eredeti
kiviteli nyilatkozat pontosan megegyezik a fax útján benyújtott máso-
lattal. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy e
feltételek az alapügyben fennállnak-e.
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1) A Bíróság megállapítja, hogy a Belga Királyság – mivel hozta meg
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy teljesen megfeleljen a légi úton történő
kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítség-
nyújtásról szóló, 2003. november 25-i 2003/110/EK tanácsi
irányelvnek, kivéve az ezen irányelv 5. cikkének (2) bekezdését –

nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a keresetet a 2003/110 irányelv 5. cikke (2) bekezdése
átültetésének elmulasztása tekintetében elutasítja.

3) A Bíróság a Belga Királyságot kötelezi a költségek viselésére.
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