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2. Potrivit căror criterii trebuie să se stabilească dacă sunt
respectate cerințele standardizate privind igiena cuprinse la
punctul 4 din capitolul I din anexa II la Regulamentul (CE)
nr. 852/2004, astfel cum acestea sunt exprimate prin
termenii „trebuie să dispună […] și de materiale pentru
spălatul și uscatul igienic al mâinilor”? Este posibil ca această
dispoziție din anexă să fie interpretată în sensul că un aparat
pentru uscatul mâinilor, respectiv un robinet, se
conformează cerințelor de la punctul 4 din capitolul I din
anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004, numai atunci
când poate fi folosit fără a fi nevoie să fie atins cu mâna?

(1) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare
(JO L 139, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 44, p. 173).

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă
de Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) la 29
iulie 2010 — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly
Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth
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IX din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004? În plus,
există deja un asemenea caracter dăunător pentru sănătate
atunci când este posibil ca un produs alimentar oferit spre
vânzare să fie afectat prin atingerea sau prin strănutul unui
potențial cumpărător?

3. Potrivit căror criterii trebuie să se stabilească existența unei
contaminări într-o asemenea măsură încât un anumit
produs alimentar nu mai poate fi consumat în starea
respectivă, în sensul punctului 3 al capitolului IX din
anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004? În plus,
există deja o asemenea contaminare atunci când este
posibil ca un produs alimentar oferit spre vânzare să fie
afectat prin atingerea sau prin strănutul unui potențial
cumpărător?

(1) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare
(JO L 139, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 44, p. 173).

(Cauza C-382/10)
(2010/C 274/19)

Acțiune introdusă la 30 iulie 2010 — Comisia Europeană/
Regatul Belgiei

Limba de procedură: germana

(Cauza C-383/10)
(2010/C 274/20)

Instanța de trimitere
Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Limba de procedură: franceza
Părțile

Părțile din acțiunea principală
Reclamanți: Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara,
Alexander Svoboda, Stefan Toth

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Lyal și F.
Dintilhac, agenți)

Pârât: Regatul Belgiei
Pârât: Landeshauptmann von Wien

Concluziile reclamantei
Întrebările preliminare
1. Potrivit căror criterii trebuie să se stabilească caracterul
impropriu pentru consumul uman în sensul punctului 3 al
capitolului IX din anexa II la Regulamentul (CE) nr.
852/2004 (1)? În plus, există deja un asemenea caracter
impropriu atunci când este posibil ca un produs alimentar
oferit spre vânzare să fie afectat prin atingerea sau prin
strănutul unui potențial cumpărător?

2. Potrivit căror criterii trebuie să se stabilească caracterul
dăunător pentru sănătate în sensul punctului 3 al capitolului

— Constatarea faptului că, prin introducerea și prin menținerea
unui regim ce stabilește impozitarea discriminatorie a
dobânzilor plătite de băncile nerezidente, prin aplicarea
unei scutiri de impozit numai dobânzilor plătite de băncile
belgiene, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi
revin în temeiul dispozițiilor articolelor 56 și 63 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (fostele articole 49 și,
respectiv, 56 din Tratatul CE) și ale articolelor 36 și 40 din
Acordul privind Spațiul Economic European;

— obligarea Regatului Belgiei la plata cheltuielilor de judecată.

