
köti, hogy a számlákon vagy a számlákat helyettesítő bizonyla-
tokon nem tüntetik fel az említett adót – nem teljesítette a tagál-
lamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolá-
sáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-
megállapításról szóló, 1977. május 17-i, 77/388/EGK hatodik
tanácsi irányelv 18. cikke (1) bekezdése a) pontjából és
(2) bekezdéséből, valamint 22. cikke (3)-(5) bekezdéséből eredő
kötelezettségeit.

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 182., 2005.7.23.

A Bíróság (második tanács) 2006. szeptember 28-i ítélete
(a College van Beroep voor het bedrijfsleven [Hollandia]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – NV Raverco,
Coxon & Chatterton Ltd kontra Minister van Landbouw,

Natur en Voedselkwaliteit

(C-129/05. és C-130/05. sz. egyesített ügyek) (1)

(97/78/EK irányelv – 2377/90/EGK rendelet – Állategészség-
ügyi vizsgálatok – Harmadik országokból származó termékek
– Behozatali követelményeknek nem megfelelő termékek

visszaküldése – Elkobzás és megsemmisítés)

(2006/C 294/21)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Az alapeljárás felei

Felperesek: NV Raverco, Coxon & Chatterton Ltd

Alperes: Minister van Landbouw, Natur en Voedselkwaliteit

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – College van Beroep
voor het bedrijfsleven – A harmadik országokból a Közösségbe
érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszerve-
zésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december
18-i 97/78/EK tanácsi irányelv (HL L 23., 9. o.; magyar nyelvű
különkiadás 3. fejezet, 22. kötet, 247. o.) 17. cikke (2) bekezdé-
sének, 22. cikke (2) bekezdésének és I. mellékletének értelme-
zése – Az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyó-
gyászati készítmények maximális maradékanyag-határérté-
keinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról

szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendelet (HL L
224., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 10. kötet,
111. o.) értelmezése – Állat-egészségügyi ellenőrzések – Olyan
termékek visszaküldése, melyek nem teljesítik a behozatali felté-
teleket – Lefoglalás és megsemmisítés – Harmadik országok
érdekeinek védelme a Közösség érdekeinek hiánya esetén is

Rendelkező rész

1) A harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-
egészségügyi vizsgálatának megszervezésére irányadó elvek megál-
lapításáról szóló, 1997. december 18 i 97/78/EK tanácsi irányelv
17. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a
behozatali feltételeknek meg nem felelő szállítmány visszaküldésével
szemben emelt kifogásnak a közösségi előírások be nem tartásán
kell alapulnia.

2) A 97/78 irányelv 22. cikkének (2) bekezdését az állati eredetű
élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális
maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi
eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26 i 2377/90/EGK
tanácsi rendelet 5. cikkével együttes olvasatban úgy kell értelmezni,
hogy az kötelezően előírja az illetékes állategészségügyi hatósá-
goknak azon termékek elkobzását és megsemmisítését, amelyeknek
az ezen irányelv szerint lefolytatott állategészségügyi vizsgálata azt
mutatja, hogy azok az említett rendelet IV. mellékletében szereplő
anyagot tartalmaznak.

(1) HL C 143., 2005.6.11.

A Bíróság (második tanács) 2006. október 5-i ítélete (az
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Amalia

Valeško kontra Zollamt Klagenfurt

(C-140/05. sz. ügy) (1)

(Az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló okmány –
Átmeneti intézkedések – XIII. melléklet – Adózás – Szlové-
niából származó cigaretta – Osztrák területre irányuló beho-
zatal az utazók személyi poggyászában – Bizonyos mennyi-
ségre korlátozott jövedékiadó-mentesség – A harmadik
országból származó behozatalra alkalmazott mennyiségi
korlátozások 2007. december 31-ig való fenntartásának

lehetősége – 69/169/EGK irányelv)

(2006/C 294/22)

Az eljárás nyelve: német
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