Industria farmaceutică
Buletin informativ
Clasificarea la poziția tarifara 2106 ("preparate alimentare") sau 3003
("medicamente")
Recent, Curtea Europeană de Justiție ("Curtea") a emis o decizie importanta pentru companiile care au
ca domeniu de activitate "suplimentele alimentare", deoarece clarifica diferențele dintre poziția tarifara
NC 2106 ("preparate alimentare") și poziția tarifara NC ("medicamente").

Clasificarea la poziția tarifara 2106 ("preparate alimentare") sau 3003 ("medicamente")
Întrebarea în acest caz a fost daca amestecul de aminoacizi, utilizat pentru prepararea produselor
alimentare pentru sugari sau copii mici, cu alergie la proteine din lapte de vacă, ar trebui să fie
clasificat ca "medicament" sau ca "produs destinate consumului uman".
Curtea a concluzionat că produsul menționat mai sus ar trebui să fie clasificat la poziția tarifara NC
2106, pentru că nu sunt definite în mod clar caracteristicile terapeutice sau profilactice ale acestuia.
Curtea a luat în considerare următoarele:

 Daca astfel de produse nu sunt apte pentru a acționa asupra alergiei sau a o vindeca și sunt
folosite doar ca simpli substituenți care înlocuiesc proteina care provoacă alergia, fără prevenirea
sau vindecarea alergiei, nu pot fi considerate ca având un efect terapeutic propriu.

 Daca astfel de produse nu sunt în mod obligatoriu consumate în cadrul unui tratament medical și al
căror consum nu necesită o supraveghere medicală suplimentară, ele nu sunt destinate unei
utilizări medicale.

 Daca astfel de produse sunt fabricate numai ca suplimentele alimentare care fac parte din
alimentația cotidiana a oamenilor sau dacă aceste produse conțin numai substanțe nutritive,
acestea nu pot fi clasificate ca "medicament".

Ce înseamnă pentru tine?
Această decizie va permite societăților să stabilească mai bine care dintre produsele lor vor fi
clasificate la poziția 2106 ca "preparate alimentare" de către autoritățile vamale și sa analizeze
impactul asupra Informațiilor Tarifare Obligatorii deținute in prezent sau ce urmează a fi obținute.
Pentru mai multe detalii, va rugam nu ezitați sa ne contactați.

Sursa: Cauza Curții Europene de Justiție C-344/14
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