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Indien het antwoord op de vierde vraag ontkennend luidt, hetgeen inhoudt dat schade op een ander niveau dan dat van de habitat in het individuele gebied moet worden beoordeeld opdat het verbod van toepassing is, dient de beoordeling dan te worden
verricht op een van de volgende schalen of niveaus:
a.

een bepaald geografisch afgebakend gedeelte van de populatie, zoals gedefinieerd onder a), bijvoorbeeld binnen de
grenzen van de provincie, de lidstaat of de Europese Unie;

b.

de betrokken lokale populatie (biologisch afgezonderd van andere populaties van de soort);

c.

de betrokken metapopulatie;

d.

de gehele populatie van de soort binnen het relevante biogeografische regionale deel van het verspreidingsgebied van de
soort?

De tweede en de vierde vraag van de mark- och miljödomstol (rechter voor land- en milieuzaken, Zweden) omvatten de vraag
of de strikte bescherming die de richtlijnen bieden, niet langer van toepassing is op soorten waarvoor de doelstelling van de
richtlijn (gunstige staat van instandhouding) is bereikt.

(1) PB 2010 L 20, blz. 7.
(2) PB 1992 L 206, blz. 7.
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Prejudiciële vraag
Een douaneschuld bij invoer of uitvoer die op grond van artikel 79 [van het douanewetboek] (1) ontstaat gaat overeenkomstig
artikel 124, lid 1, aanhef en onder k), [van het douanewetboek] teniet indien ten genoegen van de douaneautoriteiten is aangetoond
dat de goederen niet zijn gebruikt of verbruikt en het douanegebied van de Unie hebben verlaten. Betekent de term „gebruikt” dat de
goederen zijn verwerkt of behandeld voor het doel waarvoor aan een onderneming een vergunning voor die goederen is verleend, of
heeft de term betrekking op een gebruik dat verder gaat dan die verwerking of behandeling? Is het daarbij van belang of het gebruik
plaatsvindt vóór of na het ontstaan van de douaneschuld?

(1) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de
Unie (PB 2013, L 269, blz. 1).

