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2) Dacă este cazul, o scutire fiscală pentru produse energetice utilizate în tratamentul termic al gazelor reziduale este
admisibilă numai dacă, în cadrul acestui tratament, produsele respective intră de asemenea, ca materii prime, substanțe
de bază sau substanțe auxiliare, în compoziția unui produs rezultat din respectivul tratament?
3) O scutire fiscală pentru produse energetice utilizate în tratamentul termic al gazelor reziduale este exclusă dacă energia
termică eliberată la tratamentul gazelor reziduale este utilizată parțial și în scop de încălzire sau de uscare? Această
excludere se aplică, dacă este cazul, și atunci când încălzirea sau uscarea necesită mai puțină energie decât cea existentă
în gazele reziduale și care este eliberată în cadrul tratamentului termic al acestora?
(1)

Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor
energetice și a electricității (JO L 283, p. 51, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 98).
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Întrebarea preliminară
Poziția 2206 din NC trebuie interpretată în sensul că o băutură cu o concentrație alcoolică de 13,4 %, fabricată dintr-o
băutură (de bază) alcoolică denumită „Ferm fruit”, produsă prin fermentația concentratului de mere și purificată, la care s-au
adăugat zahăr, arome, coloranți, aromatizanți, agenți de îngroșare, conservanți și alcool distilat, astfel încât din punctul de
vedere al volumului, cât și al concentrației, alcoolul distilat nu reprezintă mai mult de 49 % din conținutul de alcool al
băuturii, în timp ce 51 % din alcool a fost obținut prin fermentație, trebuie clasificată la această poziție? În caz contrar,
subpoziția 2208 70 din NC trebuie interpretată în sensul că o astfel de băutură trebuie clasificată ca lichior la această
subpoziție?
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