
A Bíróság (hatodik tanács) 2007. szeptember 13-i ítélete
(a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Codirex Expeditie BV

kontra Staatssecretaris van Financiën

(C-400/06. sz. ügy) (1)

(Közös vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra – Tarifális beso-
rolás – 0202 30 50 vámtarifa-alszám – Szarvasmarhafélék
elülső testnegyedének valamely részéből származó csontozott

és fagyasztott darabolt hús)

(2007/C 269/30)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Codirex Expeditie BV

Alperes: Staatssecretaris van Financiën

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hoge Raad der Neder-
landen – A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a
Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 1999. október 12-i
2204/1999/EK rendelet (HL L 278., 1. o.) második részében
található kiegészítő megjegyzések 1. A. pontja h) bekezdése
11. alpontjának értelmezése – Az elülső testnegyed [háti]
részéből nyert csontozott fagyasztott hús

Rendelkező rész

1) Az 1999. október 12-i 2204/1999/EK bizottsági rendelettel
módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a
Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK
tanácsi rendelet I. mellékletét akként kell értelmezni, hogy a szar-
vasmarha elülső testnegyedéből származó csontozott és fagyasztott
húsdarabok a KN 0202 30 50 vámtarifa-alszám alá tartoznak.

2) A 2204/1999/EK bizottsági rendelettel módosított
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét akként kell értel-
mezni, hogy a szarvasmarha elülső testnegyedéből származó csonto-
zott és fagyasztott húsdaraboknak a 0202 30 50 vámtarifa-
alszám alá történő besorolásához nem kell teljesíteniük más felté-
telt, különösen nem kell ugyanazon állatból származniuk.

(1) HL C 310., 2006.12.16.

Landesgericht Klagenfurt (Ausztria) által 2007. július 9-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A-Punkt

Schmuckhandels GmbH kontra Claudia Schmidt

(C-315/07. sz. ügy)

(2007/C 269/31)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Klagenfurt

Az alapeljárás felei

Felperes: A-Punkt Schmuckhandels GmbH

Alperes: Claudia Schmidt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Az áruk szabad mozgásának az EK 28. és EK 30. cikk
szerinti korlátozását jelenti-e az olyan tagállami szabályozás,
amely megtiltja az ezüstékszereknek – eladás, illetve az
egyenként legfeljebb 40,- EUR értékű ezüstékszerekre vonat-
kozó megrendelések gyűjtése céljából, magánszemélyek felke-
resésével történő – forgalmazását, ha a közösségi áruk piacra
jutása csak ezen áruknak a kereskedelmi szerkezet átalakítá-
sából és az áruválaszték megváltoztatásából és kiszélesíté-
séből fakadó költségekkel való járulékos megterhelése által
lehetséges?

Igenlő válasz esetén:

2) Az olyan nemzeti jogszabály, amely az EK 28. és
EK 30. cikkbe ütköző módon megtiltja az egyenként legfel-
jebb 40,- EUR értékű ezüstékszereknek – eladás, illetve az
ezüstékszerekre vonatkozó megrendelések gyűjtése céljából,
magánszemélyek felkeresésével történő – forgalmazását,
olyan igazolható és arányos intézkedésnek minősül-e, amely
megfosztja az egyes személyeket azon joguk gyakorlásának
lehetőségétől, hogy egyenként legfeljebb 40,- EUR értékű
ezüstékszereket ilyen módon forgalmazzanak?

A Verwaltungsgericht Gießen (Németország) által 2007.
július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

– Markus Stoß kontra Wetteraukreis

(C-316/07. sz. ügy)

(2007/C 269/32)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Gießen

2007.11.10.C 269/16 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


