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Официален вестник на Европейския съюз

C 111/7

Преюдициални въпроси
1) Могат ли разпоредбите на глава 30 от КН да бъдат тълкувани в смисъл, че не е допустимо да се класира в тази глава
продукт, чийто основен компонент е активна съставка (пробиотични бактерии), съдържаща се в хранителни добавки,
класирани в тарифна позиция 2106 90 98 от КН?
2) Достатъчно ли е продуктът, съдържащ активната съставка, която има благоприятно въздействие върху здравето като цяло
и се съдържа често в хранителните добавки, да бъде представен от производителя като лекарствен продукт и да бъде
пускан на пазара и продаван като такъв, за да бъде класиран в глава 30 от КН?
3) С оглед на развитието на правото на Европейския съюз в областта на регулирането на пазара на лекарствените продукти,
трябва ли понятието за „ясно изразена терапевтична или профилактична насоченост“ — която според установената
практика на Съда на Европейския съюз представлява изискване за класиране в глава 30 от КН — да се тълкува в смисъл,
че съответства на понятието за лекарствен продукт, изведено от нормите на Съюза относно лекарствените продукти за
хуманна употреба?

Преюдициално запитване от Sąd Apelacyjny w Warszawie (Полша), постъпило на 4 януари
2016 г. — J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
(Дело C-4/16)
(2016/C 111/09)
Език на производството: полски
Запитваща юрисдикция
Sąd Apelacyjny w Warszawie

Страни в главното производство
Жалбоподател: J. D.
Ответник: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Преюдициални въпроси
Понятието за водноелектрическа енергия като енергия от възобновяем източник, съдържащо се в член 2, буква а) във връзка с
член 5, параграф 3 и съображение 30 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009
година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на
директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (1), трябва ли да се разбира единствено като енергия, произведена от
водноелектрически централи, използващи течението на повърхностните води на сушата, в това число течението на реките,
или такава е и енергията, произведена във водноелектрически централи (които не са помпено-акумулиращи
водноелектрически централи, нито електроцентрали с помпена функция), разположени на мястото на изпускане на
промишлените отпадни води на друго предприятие?
(1)

ОВ L 140, стр. 16.

Преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Genova (Италия), постъпило на
7 януари 2016 г. — Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Дело C-10/16)
(2016/C 111/10)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Commissione tributaria provinciale di Genova

