
Rendelkező rész 

1. A Németországi Szövetségi Köztársaság — mivel az 1998. 
január 1-je és 2002. december 31. közötti időszakban a katonai 
eszközök behozatalához kapcsolódó saját forrásokat nem számí
totta ki, nem állapította meg és nem bocsátotta az Európai Közös
ségek Bizottság rendelkezésére, valamint nem fizette meg azon 
késedelmi kamatot, amely azért vált felszámíthatóvá, mert a fent 
említett forrásokat nem bocsátotta az Európai Közösségek Bizott
ságának rendelkezésére — nem teljesítette az 1996. július 8-i 
1355/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel módosított, a Közös
ségek saját forrásainak rendszeréről szóló 88/376/EGK, Euratom 
határozat végrehajtásáról szóló, 1989. május 29-i 
1552/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet 2. és 9–11. cikkéből, 
valamint a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 
94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. 
május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet ugyanezen 
cikkeiből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a 
költségek viselésére. 

3. A Dán Királyság, a Görög Köztársaság és a Finn Köztársaság 
maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 296., 2005.11.26. 
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Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 26. cikk és a vámsza
bályozás különböző rendelkezéseinek (a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EK tanácsi 
rendelet [HL L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 
4. kötet, 307. o.] 20. cikke; a Közösségek saját forrásainak 
rendszeréről szóló 88/376/EGK, Euratom határozat végrehajtá
sáról szóló, 1989. május 29-i 1552/89/EGK, Euratom tanácsi 
rendelet [HL L 155., 1. o.] 2., 9., 10. cikke és 17. cikkének (1) 
bekezdése; valamint a 2000. május 22-i 1150/2000/EK, 
Euratom rendelet [HL L 130., 1. o.] megfelelő rendelkezései) 
megsértése — Katonai és polgári célú használatra szolgáló 
áruk vámmentes behozatala — A kivetendő és a Közösség 
saját forrásaiként rendelkezésre bocsátandó vám kiszámításának 
megtagadása 

Rendelkező rész 

1. Az Olasz Köztársaság — mivel 1999. január 1-je és 2002. 
december 31. között mentesítette a behozatali vám alól a mind 
polgári, mind katonai célokra használható eszközöket, és nem 
számította ki, nem állapította meg, illetve nem bocsátotta az 
Európai Közösségek Bizottsága rendelkezésére az e mentesség 
miatt be nem szedett saját forrásokat, valamint azon késedelmi 
kamatot, amely azért vált felszámíthatóvá, mert a saját forrásokat 
nem bocsátotta határidőben az Európai Közösségek Bizottságának 
rendelkezésére — nem teljesítette az EK 26. cikkből, a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 
2913/92/EGK tanácsi rendelet 20. cikkéből, valamint következés
képpen a Közös Vámtarifából, másrészt az 1996. július 8-i 
1355/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel módosított, a Közös
ségek saját forrásainak rendszeréről szóló 88/376/EGK, Euratom 
határozat végrehajtásáról szóló, 1989. május 29-i 
1552/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet 2., 9., 10. cikkéből és 
17. cikkének (1) bekezdéséből, valamint a Közösségek saját forrá
sainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végre
hajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom 
tanácsi rendelet ugyanezen cikkeiből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

3. A Dán Királyság, a Görög Köztársaság, a Portugál Köztársaság és 
a Finn Köztársaság maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 22., 2006.1.28.
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