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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht
Oldenburg (Niemcy) w dniu 13 listopada 2017 r. – ReFood GmbH & Co. KG /
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
(Sprawa C-634/17)
(2018/C 052/21)
Język postępowania: niemiecki
Sąd odsyłający
Verwaltungsgericht Oldenburg
Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: ReFood GmbH & Co. KG
Strona przeciwna: Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Pytania prejudycjalne
W przedmiocie wykładni art. 1 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1) zostają przedstawione następujące pytania prejudycjalne:
1. Czy omawiany przepis należy interpretować jako wyłączenie z zakresu zastosowania tego rozporządzenia wszystkich
przemieszczeń podlegających zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 (2) zakresowi zastosowania
rozporządzenia (WE) nr 1069/2009?
2. W wypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:
Czy omawiany przepis należy interpretować w rozumieniu wyłączenia z zakresu zastosowania tego rozporządzenia
przemieszczeń, dla których zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, jak również w związku z rozporządzeniem
wykonawczym (UE) nr 142/2011 (3), istnieją zasady dotyczące gromadzenia, przewozu, identyfikacji i identyfikowalności?
3. W wypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie drugie:
Czy omawiany przepis należy interpretować w rozumieniu wyłączenia z zakresu zastosowania tego rozporządzenia
tylko takich przemieszczeń, które stanowią wymagającą zezwolenia wysyłkę, o której mowa w art. 48 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1069/2009?
(1)
(2)
(3)

Dz.U L 190, s. 1
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), Dz.U. L 300, s. 1.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych
próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy, Dz.U. L 54, s. 1.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas (Litwa) w dniu 15 listopada 2017 r. – Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / UAB „Skonis ir kvapas”
(Sprawa C-638/17)
(2018/C 052/22)
Język postępowania: litewski
Sąd odsyłający
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Druga strona postępowania: UAB „Skonis ir kvapas”

