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Bude-li odpověď na čtvrtou otázku záporná, tedy že se zákaz uplatní pouze v případě posouzení škody na jiné úrovni než na
úrovní stanoviště v daném konkrétním území, je tedy potřeba toto posouzení provést v některém z níže uvedených měřítek
nebo na některé z těchto úrovní:
a)

určitá zeměpisně omezená část populace, například v rámci hranic dané oblasti, členského státu nebo Evropské unie;

b)

dotčená místní populace (biologicky izolovaná od ostatních populací daného druhu);

c)

dotčená metapopulace;

d)

celá populace daného druhu v rámci relevantní biogeografické regionální části areálu rozšíření daného druhu?

Součástí otázek 2 a 4 položených mark- och miljödomstolen (soud pro záležitosti nemovitostí a životního prostředí, Švédsko)
je otázka, zda přísná ochrana zakotvená ve směrnicích přestává platit pro druhy, u nichž bylo cíle směrnice (příznivého stavu z
hlediska ochrany) již dosaženo.

(1) Úř. věst. 2010, L 20, s. 7
(2) Úř. věst 1992, L 206, s. 7

Věc C-476/19:

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kammarrätten i Göteborg (Švédsko) dne 19. června 2019 —
Allmänna ombudet hos Tullverket v. Combinova AB
(Věc C-476/19)
(2019/C 288/42)
Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud
Kammarrätten i Göteborg

Účastníci původního řízení
Odvolatel: Allmänna ombudet hos Tullverket
Odpůrkyně: Combinova AB

Předběžná otázka
Povinnosti zaplatit celní dluh při dovozu nebo vývozu, který vznikl podle článku 79, zaniká v souladu s čl. 124 odst. 1 písm. k) (1), jeli celním orgánům náležitě prokázáno, že zboží nebylo použito nebo spotřebováno a opustilo celní území Unie. Znamená výraz „použito“, že zboží bylo zpracováno či zušlechtěno v souladu s účelem, pro který bylo povolení společnosti pro dané zboží uděleno, nebo
se týká použití, které jde nad rámec tohoto zpracování či zušlechtění? Je důležité, zda k použití došlo před nebo po vzniku celního
dluhu?

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. Října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. Věst. L 269, 10.10.2013,
s. 1)

