
– Megfelel-e a 2004/73/EK irányelv a 67/548/EGK keretirány-
elvnek, különösen V. és VI. mellékletének, amennyiben az
elővigyázatosság elve alapján, a 67/548/EGK irányelv V. és
VI. mellékletében meghatározott módszereket és kritériumo-
kat figyelmen kívül hagyva, az nPB-t tűzveszélyes (R11) és
reprodukcióra káros anyagként a 2. kategóriába (R60) sorolja?

– Megfelel-e a 2004/73/EK irányelv a 67/548/EGK keretirány-
elvnek, amennyiben a versengő termékeken, nevezetesen a
halogén-kloridokon végzett kísérletektől eltérő kísérletek
alapján és az arányosság elvét tévesen értelmezve az nPB-t
tűzveszélyes (R11) és reprodukcióra káros anyagként a 2. kate-
góriába (R60) sorolja?

2. kérdés:

– Amennyiben a 2004/73/EK irányelv nem felel meg a
67/548/EGK irányelvnek, a Belga Királyságnak annak ellenére
tartózkodnia kellett volna-e az nPB 2004/73/EK irányelvből
következő osztályozásának a belső jogba való átültetésétől,
vagy akár el kellett volna-e térnie ettől az osztályozástól, hogy
a 2004/73/EK irányelv 2. cikke azt írja elő, hogy „A tagál-
lamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közi-
gazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. október 31-ig megfe-
leljenek”?

(1) A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelíté-
séről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez
történő huszonkilencedik hozzáigazításáról szóló, 2004. április 29-i
2004/73/EK bizottsági irányelv (HL L 152., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 13. fejezet, 34. kötet, 448. o.).

(2) A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelíté-
séről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv
(HL L 196., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 1. kötet,
27. o.).
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A kérdést előterjesztő bíróság

A VAT and Duties Tribunals, London (az Edinburgh Tribunal
Centre kérését követően)

Az alapeljárás felei

Felperes: Terex Equipment Ltd

Alperes: The Comissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Lehetővé teszi-e a Vámkódex (1) és különösen annak
78. cikke a nyilatkozat felülvizsgálatát a CPC kód kijavítása
érdekében, és ha igen, akkor köteles-e a HMRC kijavítani a
nyilatkozatot, illetve rendezni az áru helyzetét?

2) A jelen esetben a Vámkódex 203. cikkének (1) bekezdése
értelmében jogellenesen vonták-e el az árukat a vámfelügy-
elet alól, figyelemmel a végrehajtási rendelet (2) 865. cikkének
alkalmazására?

3) Amennyiben igen, keletkezett-e behozatalivám-tartozás a
Vámkódex 203. cikke értelmében?

4) Amennyiben az adott ügyben ugyan a Vámkódex 203. cikke
alapján nem állt fenn vámtartozás, felmerült-e ilyen tartozás
a 204. cikk értelmében, figyelembe véve

(i) a „nyilvánvaló hanyagság” tekintetében tett megállapítá-
sokat, valamint

(ii) az arra vonatkozó kérdést, hogy a HMRC megszegte-e a
Vámkódex 221. cikkének (3) bekezdését azáltal, hogy
nem közölte határidőben a 204. cikk szerinti vámtarto-
zást?

5) Abból kiindulva, hogy az adott ügyben

(i) a Vámkódex 78. cikke alapján nem lehetséges a helyzet
rendezése, továbbá

(ii) vámtartozás állt fenn, valamint

(iii) megvalósult a végrehajtási rendelet 899. cikkében körü-
lírt különleges helyzet

volt-e lehetősége a Tribunalnak annak kimondására, hogy az
ügyben nem volt megállapítható nyilvánvaló hanyagság, így
a vámtartozást a Vámkódex 239. cikke alapján el kell
engedni?

(1) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i
2913/92/EGK tanácsi rendelet, HL L 302., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.

(2) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet, HL L 253.,
1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 6. kötet, 3. o.
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