ARREST VAN H E T H O F (VIJFDE KAMER)
VAN 18 JANUARI 1984 1

Ekro BV Vee- en Vleeshandel
tegen Produktschap voor Vee en Vlees
(verzoek om een prejudiciële beslissing,
ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven)

„Uitvoerrestituties voor rundvlees — ,vang' "

Zaak 327/82

Samenvatting
1. Gemeenschapsrecht — Uitlegging — Beginsel van eenvormige uitlegging — Grenzen
2. Landbouw — Gemeenschappelijke ordening der markten — Rundvlees — Restituties
bij uitvoer — Uitgesloten produkten — , Vang' — fuiste anatomische begrenzing —
Bevoegdheid van nationale rechters
(Verordening nr. 2787/81 van de Commissie, bijlage)
3. Landbouw — Gemeenschappelijke ordening der markten — Rundvlees — Restituties
bij uitvoer — Stuk vlees waaraan deel vang vastzit — Toekenning van restituties —
Criteria
(Verordening nr. 2787/81 van de Commissie)
waarbij rekening moet worden gehou1. Met het oog op de eenvormige toeden met de context van de bepaling
passing van het gemeenschapsrecht en
en met het doel van de betrokken rehet beginsel van gelijke behandeling is
geling.
het als algemene regel noodzakelijk
dat de termen van een gemeenschapsWanneer de communautaire wetgever
rechtelijke bepaling die voor de vastin een verordening echter impliciet
stelling van haar betekenis en draagheeft gerefereerd aan de nationale gewijdte niet uitdrukkelijk naar het
bruiken, staat het niet aan het Hof
recht van de Lid-Staten verwijst, in de
een eenvormige communautaire definigehele Gemeenschap autonoom en op
tie van de gebruikte termen te geven.
eenvormige wijze worden uitgelegd,
1 — Procesual: Nederlands.
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2. Voor de juiste anatomische begrenzing van het in postonderverdeling ex
02.01 A II a), 4. bb) van de aan verordening nr. 2787/81 gehechte lijst als
vang aangeduide stuk vlees dient men
te zien naar de in de betrokken LidStaat of streek gebruikelijke methode
voor het uitsnijden en uitbenen van
runderkarkassen. Het is de taak van
de nationale rechter om vast te stellen
welke die begrenzing is.

3. Verordening nr. 2787/81 moet aldus
worden uitgelegd, dat uitvoerrestituties verschuldigd zijn voor een stuk
vlees waaraan een deel vang vastzit,
mits dit deel, gelet op de consumptiegewoonten, de handelsgebruiken en
de in de betrokken Lid-Staat of streek
gebruikelijke uitsnij- en uitbeenmethodes voor rundvlees, niet bepalend
is voor het wezenlijk karakter van het
stuk.

In zaak 327/82,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in het aldaar aanhangig geding tussen
EKRO

BV VEE-

EN VLEESHANDEL,

te Apeldoorn,
en

PRODUCTSCHAP VOOR VEE EN VLEES, te Rijswijk,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van verordening nr. 2787/81
van de Commissie van 25 september 1981 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees (PB L 271 van 1981, blz. 44), met betrekking tot
stukken vlees zonder been, waaraan zich een stuk „vang" bevindt,
wijst

H E T H O F VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),
samengesteld als volgt: Y. Galmot, kamerpresident, Mackenzie Stuart,
O. Due, U. Everling en C. Kakouris, rechters,
advocaat-generaal: P. VerLoren van Themaat
griffier: H. A. Rühl, hoofdadministrateur
het navolgende
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