
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG. 

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy tusza z podpozycji 0207 12 90 ( 1 ) musi być całkowicie 
(bez pozostałości) wypatroszona tak, że niekorzystne jest 
dla celów klasyfikacji taryfowej, jeśli tusza po procesie 
maszynowego patroszenia nadal nie jest pozbawiona na 
przykład części jelit albo tchawicy? 

( 1 ) Dz. U. L 338 z 30.12.1999, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 
5 lipca 2010 r. — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG 

przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

(Sprawa C-324/10) 

(2010/C 274/07) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Finanzgericht Hamburg. 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG. 

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy „zmienny skład” w rozumieniu kodu produktu 
0207 12 90 9990 charakteryzuje się tym, że tusza może 
zawierać w sumie do czterech wymienionych tam 
podrobów, pojedynczo lub w większej liczbie? 

2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi 
twierdzącej: czy kod produktu 0207 12 10 ( 1 ) obejmuje 
także tusze, zawierające jeden z rodzajów podrobów wymie
nionych w tym kodzie w większej liczbie? 

( 1 ) Dz.U. L 322 z 1.12.1998, s. 31. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 
6 lipca 2010 r. — Doux Geflügel GmbH przeciwko 

Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

(Sprawa C-325/10) 

(2010/C 274/08) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Finanzgericht Hamburg. 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Doux Geflügel GmbH. 

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy drób objęty zakresem podpozycji 0207 12 10 ( 1 ) 
Nomenklatury Scalonej musi być całkowicie oskubany, czy 
też po maszynowym procesie skubania na tuszach mogą 
pozostawać małe lotki, pióra, końcówki piór i pióra włoso
wate? 

( 1 ) Dz. U. L 338 z 30.12.1999, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 
6 lipca 2010 r. — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG 

przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

(Sprawa C-326/10) 

(2010/C 274/09) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Finanzgericht Hamburg.
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