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Pytania prejudycjalne 

Czy art. 3a dyrektywy 84/450 ( 1 ), zmienionej dyrektywą 
97/55 ( 2 ), powinien być interpretowany w te sposób, że nie 
jest dopuszczalne dokonywanie reklamy porównawczej przez 
porównanie cen towarów zaspokajających te same potrzeby 
lub mających ten sam cel, to znaczy charakteryzujących się 
wystarczającym stopniem zamienności, jedynie z tego powodu, 
że jeśli chodzi o produkty spożywcze, zdatność do spożycia 
każdego z nich, a w każdym razie przyjemność ich konsumo
wania, różni się zasadniczo w zależności od warunków i miejsc 
ich wytworzenia, w zależności od użytych składników i 
doświadczenia producenta? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administ
racyjnych państw członkowskich dotyczących reklamy wprowadza
jącej w błąd (Dz.U. L 250, s.17) 

( 2 ) Dyrektywa 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
października 1997 r. zmieniająca dyrektywę 84/450/EWG dotyczącą 
reklamy wprowadzającej w błąd w celu włączenia do niej reklamy 
porównawczej (Dz.U. L 290, s. 18) 
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Pytania prejudycjalne 

1) Czy wino do gotowania i porto do gotowania podlegają 
podatkowi akcyzowemu na podstawie dyrektywy 
92/83/EWG ( 1 ) w państwie członkowskim przywozu na tej 
podstawie, że wchodzą w zakres definicji „alkoholu etylo
wego” z art. 20 tiret pierwsze dyrektywy 92/83? 

2) Czy ograniczenie zwolnienia wina do gotowania, porto do 
gotowania i koniaku do gotowania do przypadków, gdy są 
one używane jako składnik i ograniczenie możliwości skła
dania wniosku o zwolnienie do osób, które wykorzystują 
napoje alkoholowe jako składniki produktów i/lub do osób 
prowadzących sprzedaż hurtową takich produktów i/lub 
osób, które produkują lub wytwarzają takie produkty dla 
celów sprzedaży hurtowej oraz poddanie tego zwolnienia 
dodatkowym warunkom — aby wniosek został złożony w 
terminie czterech miesięcy od dnia zapłaty podatku i aby 
kwota zwrotu była wyższa lub równa 250 GBP — jest 
zgodne z obowiązkiem państwa członkowskiego wprowa
dzenia w życie zwolnienia przewidzianego w art. 27 ust. 1 
lit. f) dyrektywy 92/83, w związku z art. 27 ust. 6 WE i/lub 
z art. 28 WE i/lub ze skutkiem bezpośrednim tych 
obowiązków i/lub z zasadami równości traktowania i 
proporcjonalności? 

3) Czy wino do gotowania i porto do gotowania, jeśli 
podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 20 tiret pierwszym 
dyrektywy 92/83 i/lub koniak do gotowania będące przed
miotem niniejszego odwołania, powinny być traktowane 
jako zwolnione z podatku akcyzowego w chwili wytwo
rzenia zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. f) czy też art. 27 ust. 1 
lit. e) dyrektywy 92/83? 

4) W świetle art. 10 WE i 28 WE, jakie, i czy w ogóle, 
znaczenie dla zobowiązań państwa członkowskiego wynika
jących z art. 20 i 27 ust. 1 lit. f) albo art. 27 ust. 1 lit. e) 
dyrektywy 92/83, ma okoliczność, że wino do gotowania, 
porto do gotowania i koniak do gotowania zostały zwol
nione przez państwo członkowskie wytworzenia z systemu 
przepływu wyrobów akcyzowych zgodnie z dyrektywą 
92/12 i dopuszczone do swobodnego przepływu na teryto
rium Unii Europejskiej? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w 
sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu 
i napojów alkoholowych (Dz.U. Dz 316, s.21).
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