
odliczeniu i uzależniając zastosowanie uproszczonych przepisów od
warunku niewykazywania tego podatku na fakturach lub doku-
mentach uznawanych za faktury, Republika Austrii uchybiła zobo-
wiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 18 ust. 1 lit. a) i
ust. 2 oraz art. 22 ust. 3 — 5 szóstej dyrektywy Rady
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków
obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujed-
nolicona podstawa wymiaru podatku.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 182 z 23.07.2005

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 września 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven
— Niderlandy) — NV Raverco (C—129/05) i Coxon &
Chatterton Ltd (C—130/05) przeciwko Minister van Land-

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Sprawy połączone C-129/05 i C-130/05) (1)

(Dyrektywa 97/78/WE — Rozporządzenie (EWG) nr 2377/90
— Kontrola weterynaryjna — Produkty pochodzące z państw
trzecich — Odesłanie produktów niespełniających warunków

przywozu — Przejęcie i zniszczenie)

(2006/C 294/21)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: NV Raverco, Coxon & Chatterton Ltd

Strona pozwana: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselk-
waliteit

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
College van Beroep voor het bedrijfsleven — Wykładnia art. 17
ust. 2, art. 22 ust. 2 oraz załącznika I dyrektywy Rady
97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającej zasady
regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów
wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24,
str. 9) — Wykładnia rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90
z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającego wspólnotową
procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości

weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spoży-
wczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 224, str. 1) —
Kontrole weterynaryjne — Odesłanie produktów niespełniają-
cych warunków przywozu — Przejęcie i zniszczenie —
Ochrona interesów państw trzecich nawet przy braku interesu
wspólnotowego

Sentencja

1) Artykuł 17 ust. 2 lit. a) dyrektywy Rady 97/78/WE z dnia
18 grudnia 1997 r. ustanawiającej zasady regulujące organizację
kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty
z państw trzecich należy interpretować w ten sposób, że okolicz-
ność sprzeciwiająca się odesłaniu partii towaru, która nie spełnia
warunków przywozu, polega na niespełnieniu warunków wspólno-
towych.

2) Artykuł 22 ust. 2 dyrektywy 97/78 w związku z art. 5 rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r.
ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymal-
nego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych
w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego należy interpre-
tować w ten sposób, że nakazuje on właściwym władzom obligato-
ryjne przejęcie i zniszczenie produktów, w odniesieniu do których,
w następstwie kontroli weterynaryjnych przeprowadzonych na
podstawie tej dyrektywy, stwierdzono, że zawierają one substancje
figurujące w załączniku IV przywołanego rozporządzenia.

(1) Dz.U. C 143 z 11.6.2005

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 5 października
2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außen-
stelle Klagenfurt — Austria) — Amalia Valesko przeciwko

Zollamt Klagenfurt

(Sprawa C-140/05) (1)

(Akt o przystąpieniu do Unii Europejskiej — Przepisy przej-
ściowe — Załącznik XIII — Podatki — Papierosy pochodzące
ze Słowenii — Wprowadzenie na terytorium austriackie w
osobistym bagażu podróżujących — Ograniczenie zwolnienia
z podatku akcyzowego do określonych ilości — Możliwość
utrzymania do dnia 31 grudnia 2007 r. ograniczeń ilościo-
wych stosowanych w przywozie z państw trzecich — Dyrek-

tywa 69/169/EWG)

(2006/C 294/22)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt
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