
Az Európai Közösségek Bizottsága által a Finn Köztársaság
ellen 2005. július 15-én benyújtott kereset
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(Az eljárás nyelve: finn)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: G. Wilms és P.
Aalto, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxem-
bourg) 2005. július 15-én keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Bíróságához a Finn Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy a Finn Köztársaság nem teljesítette az
1552/89/EGK, Euratom rendelet (1) 2., 9., 10. és 11.
cikkéből, valamint az 1150/2000/EK, Euratom rende-
letből (2) eredő kötelezettségeit, mivel nem számította ki és
nem fizette be azokat a saját forrásokat, amelyeket katonai
felszerelések behozatalával összefüggésben 1998 és 2002
között, az EK 26. cikkbe, valamint a Közösségi Vámkó-
dexbe, és ezáltal a vámtarifába ütköző módon nem állapított
meg, illetve nem bocsátott a Bizottság rendelkezésére, vala-
mint, mivel elmulasztotta késedelmi kamat fizetését arra az
időszakra, amely során a saját forrásokat nem bocsátotta a
Bizottság rendelkezésére;

2) kötelezze a Finn Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A Közösség saját forrásai többek között az ún. közös vámtarifa
szerinti vámokból és egyéb vámokból tevődnek össze. A
Bizottság arra hivatkozik, hogy a vámok összegét a tagálla-
moknak kell megállapítaniuk, amint rendelkezésükre állnak az
ehhez szükséges információk, és hogy a tagállamok ezeket az
összegeket a meghatározott határidőn belül kötelesek befizetni
a Közösség saját forrásainak számlájára. A késedelmes jóváí-
rások után a közösségi jogszabályoknak megfelelően kamat
fizetendő. A Bizottság szerint az EK 296. cikk szigorúan
meghatározott kivételekre vonatkozik. Ezeket a kivételeket
korlátozott jellegük miatt nem lehet tágan értelmezni. Egy ilyen
kivételre hivatkozó tagállamnak, annak érdekében, hogy kötele-
zettségei teljesítésének elmulasztását igazolja, bizonyítania kell,
hogy eljárása során nem lépte túl a fent említett kivételes hely-
zetek határait. A katonai felszerelésekre alkalmazandó behoza-
tali vámok felfüggesztéséről szóló 150/2003/EK rendelet (3)
csak annak hatályba lépésétől kezdődően alkalmazható, ezen
időpontot megelőzően, visszamenőlegesen nem lehet alkal-
mazni.

A Finn Köztársaság teljes egészében vitatja mind bejelentési-,
mind fizetési kötelezettségét, valamint kamatfizetési kötelezett-
ségét.

(1) A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 88/376/EGK,
Euratom tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 1989. május 29-i
1552/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 155., 1989.6.7., 1.
o.).

(2) A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK,
Euratom tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i
1150/00/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.;
magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 169. o.).

(3) Az egyes fegyverekre és katonai felszerelésekre alkalmazandó beho-
zatali vámok felfüggesztéséről szóló, 2003. január 21-i
150/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 25., 2003.1.30., 1. o.; magyar
nyelvű különkiadás 2. fejezet, 13. kötet, 15. o.).

A Rovaniemen hallinto-oikeus 2005. július 19-i végzésével
a Länsstyrelsen i Norrbottens län kontra Lapin liitto

ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-289/05. sz. ügy)

(2005/C 271/24)

(Az eljárás nyelve: finn)

A Rovaniemen hallinto-oikeus (Finnország) 2005. július 15-i
végzésével, amely 2005. július 19-én érkezett a Bíróság Hivata-
lához, a Länsstyrelsen i Norrbottens län kontra Lapin liitto
ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az
Európai Közösségek Bíróságához az 1685/2000/EK bizottsági
rendelet (1) melléklete 1. szabályának 1.7. pontja (jelenleg
1145/2003/EK bizottsági rendelet (2) melléklete 1. szabályának
1.8. pontja) értelmezése iránt.

(1) A strukturális alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadá-
sainak támogathatósága tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi ren-
delet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló,
2000. július 28-i 1685/2000/EK bizottsági rendelet (HL L 193.,
2000. 7. 29., 39. o.; magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 1. kötet,
122. o.).

(2) A strukturális alapok általi társfinanszírozásra vonatkozó támogat-
hatósági szabályok tekintetében az 1685/2000/EK rendelet módosí-
tásáról szóló, 2003. június 27-i 1145/2003/EK bizottsági rendelet
(HL L 160., 2003. 6. 28., 48. o.).
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