
Pytania prejudycjalne

1. Czy importer zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego może korzystać ze zwolnienia z należności 
przywozowych, ustanowionego dla tego rodzaju towaru w art. 60 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 
28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (1), w przypadku, gdy sam nie jest instytucją 
publiczną lub instytucją użytku publicznego albo upoważnioną instytucją prywatną, których podstawową działalnością 
jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych, lecz jego klientami są instytucje spełniające te wymogi?

2. Czy ogólną regułę 5 b) ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej należy interpretować w ten sposób, że klatki 
służące do transportu zwierząt żywych przeznaczonych do badań laboratoryjnych należą do kategorii opakowań 
w rozumieniu tej reguły?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy wyrażenie „nadają się w sposób oczywisty do ponownego użytku”, mające 
zastosowanie do tych opakowań, należy oceniać w sposób ogólny, czy tylko w stosunku do ich wykorzystania na 
terytorium Unii? 

(1) Dz.U. L 105, s. 1.
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Pytanie prejudycjalne

Czy zasadę ustanowioną w art. 1 ust. 4 dyrektywy 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 
r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki (1), która 
nakłada na sprzedawcę obowiązek wypłaty honorarium autorskiego, należy interpretować w ten sposób, iż właśnie 
sprzedawca ponosi ostatecznie jego koszt bez możliwości odstępstwa w drodze umowy? 

(1) Dz.U. L 272, s.32.
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