
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 września
2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) —
Nowaco Germany GmbH przeciwko Hauptzollamt

Hamburg-Jonas

(Sprawa C-353/04) (1)

(Rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 i nr 3665/87 — Wspól-
notowy kodeks celny — Refundacje wywozowe — Przesłanki
przyznania — Dobra, zgodna z prawem, dobrymi zwyczajami
i praktyką kupiecką jakość — Procedura celna — Zgłoszenie
wywozowe — Fizyczna kontrola — Próbka — Dopuszczalna
liczba jednostek wadliwych — Jednolita jakość — Prawa i
obowiązki eksportera i organów celnych — Mięso drobiowe)

(2006/C 281/11)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Nowaco Germany GmbH

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Bundesfinanzhof — Wykładnia rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 1538/91 z dnia 5 czerwca 1991 r. wprowadzającego szcze-
gółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odnie-
sieniu do drobiu (Dz.U. L 143, str. 11) oraz art. 70 ust. 1
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paździer-
nika 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny
(Dz.U. L 302, str. 1) — Wniosek o refundacje wywozowe
dotyczące mrożonych kurczaków — Przesłanka w zakresie
dobrej, zgodnej z prawem, dobrymi zwyczajami i praktyką
kupiecką jakości, w sytuacji, gdy badanie próbek wykazało, że
część kurczaków nie spełnia wymogów przewidzianych w art.
6 rozporządzenia (EWG) nr 1538/91

Sentencja

1) Dla celów ustalenia „dobrej, zgodnej z prawem, dobrymi zwycza-
jami i praktyką kupiecką jakości” towaru objętego wnioskiem o
refundację wywozową mają zastosowanie przepisy rozporządzenia
Komisji (EWG) nr 1538/91 z dnia 5 czerwca 1991 r. wprowa-
dzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Rady (EWG) nr 1906/90, zmienionego rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 1000/96 z dnia 4 czerwca 1996 r., które ustanawiają
minimalne normy jakości i marginesy tolerancji, a w szczególności
art. 6 i 7 tego rozporządzenia.

2) a) W takich okolicznościach jak w postępowaniu przed sądem
krajowym, art. 70 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92
z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy
kodeks celny, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 82/97 z dnia 19 grudnia 1996 r.,
ma zastosowanie dla celów ustalenia, czy towar objęty wnios-
kiem o refundację wywozową jest „dobrej, zgodnej z prawem,
dobrymi zwyczajami i praktyką kupiecką jakości”, pod warun-
kiem prawidłowego przeprowadzenia przewidzianej w nim
rewizji.

b) Przewidziana w art. 70 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia
nr 2913/92, zmienionego rozporządzeniem nr 82/97 fikcja
prawna nie ma zastosowania, gdy liczność pobranej próbki nie
jest wystarczająca w świetle art. 7 rozporządzenia nr 1538/91.

3) W takich okolicznościach jak w postępowaniu przed sądem
krajowym, do krajowych władz administracyjnych i sądowniczych
należy ustalenie okoliczności faktycznych z uwzględnieniem wszyst-
kich dowodów. Dowody te mogą obejmować dostępne próbki jak
również inne elementy, w szczególności protokoły sporządzone
zgodnie z przepisami wspólnotowymi przez właściwego funkcjona-
riusza, który przeprowadził fizyczną kontrolę. W przypadku, gdy
okoliczności faktyczne rozstrzygające dla stwierdzenia uprawnienia
do refundacji wywozowych nie mogą zostać ustalone, do sądu
krajowego należy dokonanie oceny zachowania eksportera i
organów celnych, polegające na ustaleniu w jakim stopniu każdy z
nich wykonał, lub nie, swoje prawa i obowiązki, oraz wyciągnięcie
odpowiednich konsekwencji w zakresie prawa do refundacji wywo-
zowych.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 września 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Rechtbank van koophandel Brussel —
Belgia) — Lidl Belgium GmbH & Co. KG przeciwko Etab-

lissementen Franz Colruyt NV

(Sprawa C-356/04) (1)

(Dyrektywy 84/450/EWG i 97/55/WE — Reklama wprowa-
dzająca w błąd — Reklama porównawcza — Przesłanki
dopuszczalności — Porównanie ogólnego poziomu cen stoso-
wanych przez sieci supermarketów — Porównanie cen asorty-

mentu towarów)

(2006/C 281/12)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Rechtbank van koophandel Brussel
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