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EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 288/35

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο τέταρτο ερώτημα, δηλαδή αν, προκειμένου να τύχει εφαρμογής η απαγόρευση, επιβάλλεται η
φθορά να αξιολογηθεί σε επίπεδο διαφορετικό από αυτό του ενδιαιτήματος, πρέπει η σχετική αξιολόγηση να γίνεται σε κάποια από τις
ακόλουθες κλίμακες ή επίπεδα, ήτοι:
α)

σε καθορισμένο, γεωγραφικά περιορισμένο τμήμα του πληθυσμού, όπως ορίζεται στο στοιχείο α', για παράδειγμα, εντός των
ορίων μιας περιοχής, του κράτους μέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β)

στον οικείο τοπικό πληθυσμό (βιολογικά απομονωμένο από τους λοιπούς πληθυσμούς του είδους)·

γ)

στον σχετικό μετα-πληθυσμό·

δ)

στον συνολικό πληθυσμό του είδους εντός του σχετικού βιογεωγραφικού περιφερειακού τομέα της περιοχής κατανομής του;»

Το δεύτερο και το τέταρτο από τα ερωτήματα που θέτει το mark — och miljödomstolen (δικαστήριο κτηματικών και περιβαλλοντικών διαφορών, Σουηδία) περιλαμβάνουν το ερώτημα αν η αυστηρή προστασία που προβλέπεται από τις οδηγίες παύει να ισχύει για
είδη για τα οποία ο στόχος της οδηγίας (ικανοποιητική κατάσταση διατηρήσεως) έχει επιτευχθεί.

(1) EE 2010, L 20, σ. 7.
(2) EE 1992, L 206, σ. 7.

Υπόθεση C-

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Kammarrätten i Göteborg (Σουηδία) στις 19 Ιουνίου
2019 — Allmänna ombudet hos Tullverket κατά Combinova AB
(Υπόθεση C-476/19)
(2019/C 288/42)
Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική

Αιτούν δικαστήριο
Kammarrätten i Göteborg
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Εκκαλών: Allmänna ombudet hos Tullverket
Εφεσίβλητη: Combinova AB

Προδικαστικό ερώτημα
Τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή, η οποία έχει γεννηθεί βάσει του άρθρου 79, αποσβέννυται κατά το άρθρο 124, παράγραφος 1, στοιχείο ια' (1), εάν έχουν παρασχεθεί στις τελωνειακές αρχές ικανοποιητικές αποδείξεις σύμφωνα με τις οποίες τα εμπορεύματα δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί ή καταναλωθεί και έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Έχει ο όρος «χρησιμοποιηθεί» την έννοια ότι τα
εμπορεύματα έχουν μεταποιηθεί ή υποστεί βελτιώσεις σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε άδεια σε εταιρία για τα εν λόγω εμπορεύματα, ή αφορά ο όρος αυτός τη χρησιμοποίηση η οποία υπερβαίνει την εν λόγω μεταποίηση ή βελτίωση; Έχει σημασία αν η χρησιμοποίηση
λαμβάνει χώρα πριν ή μετά τη γένεση της τελωνειακής οφειλής;

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού
κώδικα (ΕΕ 2013, L 269, σ. 1).

