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Страни в главното производство
Жалбоподател: Asociația „Alianța pentru combaterea abuzurilor“
Ответници: TM, UN, Asociația DMPA

Преюдициален въпроси
[...] Следва ли член 16 от Директива 92/43/ЕИО (1) да се тълкува в смисъл, че изисква от държавите членки да предвидят дерогации от
членове 12, 13, 14 и 15, букви а) и б) и за случаите, в които животните от застрашените видове напускат естественото си местообитание
и се намират в непосредствена близост или изцяло извън него?

(1) Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 1992 г.,
стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109).

Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Австрия), постъпило на
8 февруари 2019 г. — VO/Bezirkshauptmannschaft Tulln

Дело C-96/19:

(Дело C-96/19)
(2019/C 172/10)
Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Страни в главното производство
Жалбоподател: VO
Ответник: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Преюдициални въпроси
1)

Трябва ли Регламент (ЕС) № 165/2014 (1), и по-специално член 34, параграф 3, последно изречение и член 36, параграф 2 от
него да се тълкува в смисъл, че не допуска национална разпоредба, която в случаите, когато в картата на водача (член 2, параграф
2, буква е) от посочения регламент) липсват отделни работни дни, за които не са на разположение и тахографски листове, изисква водачите на моторни превозни средства, оборудвани с дигитален тахограф по смисъла на член 2, параграф 2, буква з) от
Регламент (ЕС) № 165/2014, да носят със себе си и при проверки да представят съответни издадени от работодателя удостоверения за тези дни, които трябва да отговарят на минималните изисквания към формуляра, изготвен от Комисията съгласно член
11, параграф 3 от Директива 2006/22/ЕО (2)?
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При отрицателен отговор на първия въпрос:
Невалиден ли е, изцяло или отчасти, формулярът, установен от Комисията с Решение 2009/959/ЕС (3)?

(1) Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение
на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 2014 г., стр. 1).
(2) Директива на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО)
№ 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на
Директива 88/559/ЕИО на Съвета (ОВ L 102, 2006 г., стр. 35; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 15, стр. 187).
(3) Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (нотифицирано под номер C(2009) 9895) (ОВ L 330, 2009 г., стр. 80).

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 11 февруари 2019 г. —
Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland
(Дело C-101/19)
(2019/C 172/11)
Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция
Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство
Жалбоподател: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Преюдициални въпроси
1.

Съдържа ли член 69 от Директива 2001/83/ЕО (1) изчерпателни предписания по отношение на допустимото съдържание на
листовката с упътвания в опаковката на посочените в член 14, параграф 1 лекарствени продукти или може да бъде включена и
друга информация по смисъла на член 62 от Директива 2001/83/ЕО?

2.

Могат ли данните за дозирането на посочените в член 14, параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО лекарствени продукти да представляват информация, която е полезна за пациента по смисъла на член 62 от Директива 2001/83/ЕО?

(1) Директива на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3), изменена с Директива
2012/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. (ОВ L 299, стр. 1).

