
LEK PROTI REPUBLIKI SLOVENIJI

(C-700/15)



DEJANSKO STANJE IN PREDHODNI POSTOPEK

 Generalni carinski urad Carinske uprave Republike

Slovenije je 4. septembra 2012 izdal tri zavezujoče

tarifne informacije za Lekove proizvode s 

trgovskimi imeni „Linex“, „Linex Forte“ in „Linex

Baby Granulat“



 Iz navodil za uporabo vsakega od zadevnih treh
proizvodov izhaja, da je namen njihove uporabe
preventiva in podporno zdravljenje pri driskah, 
napenjanju in drugih prebavnih motnjah, ki
nastanejo zaradi porušenega ravnovesja
črevesne mikroflore, pri virusnih in bakterijskih
okužbah prebavil ter pri zdravljenju s 
širokospektralnimi antibiotiki in 
kemoterapevtiki. 

 Poleg tega je iz teh navodil za uporabo razvidno, da 
jemanje probiotikov oziroma mlečnokislinskih
bakterij učinkovito zmanjša pogostost in jakost
blagih do zmernih prebavnih težav, ki nastanejo
zaradi porušenja normalne mikroflore v črevesju. 



 Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in 

medicinske pripomočke, ki je svojo odločitev oprla

na nacionalni zakon, s katerim je prenesena

Direktiva 2001/83, je izdala dovoljenje za promet z 

zdravilom za te tri zadevne proizvode.



 Nacionalni carinski organ je navedene proizvode

uvrstil v tarifno številko 2106 90 98 KN.

 Družba Lek je menila, da bi bilo treba zadevne

proizvode uvrstiti v tarifno številko 3002 90 50 KN,

 zato je zoper uvrstitev, ki jo je izvedel ta organ, 

vložila pritožbo.

 Ministrstvo za finance je z odločbami z dne 28., 29. 

in 30. novembra 2012 zavrnilo pritožbe zoper

uvrstitev, ki jo je izvedel navedeni organ.



 Prvostopenjskemu upravnemu sodišču predlagala, 

naj odloči o tarifni uvrstitvi zadevnih proizvodov, 

pri tem pa zatrjevala, da jih je treba uvrstiti v tarifno

številko 3004 90 00 KN. 

 To sodišče je 28. januarja 2014 navedene odločbe

potrdilo.



REVIZIJA NA VS

 VS odločilno merilo za uvrstitev blaga v poglavje 30 
KN to, da ima proizvod jasno opredeljene 
terapevtske ali profilaktične značilnosti, katerih 
učinek je osredotočen na natančno določene 
funkcije človeškega organizma, oziroma da jih je 
mogoče uporabiti za preventivo ali pri zdravljenju 
neke bolezni ali bolezenskega stanja. 

 A. Bi lahko proizvodi, obravnavani v postopku v glavni 
stvari, temu merilu ustrezali, ker, prvič, zdravijo nekatere 
prebavne motnje, drugič, njihov učinek je osredotočen 
na pravilno delovanje črevesja, in tretjič, uporabljajo se 
za preventivo ali zdravljenje določenega bolezenskega 
stanja, to je črevesnega neravnovesja.



 B. Vendar navedeno sodišče dvomi o uvrstitvi

navedenih proizvodov v poglavje 30 KN, ker

vsebujejo učinkovine, in sicer probiotične bakterije, 

ki jih navadno vsebujejo prehranska dopolnila in 

ki se splošno uporabljajo kot učinkovine s 

splošno koristnim učinkom za zdravje.



 postavlja se vprašanje, ali je mogoče proizvod, ki

vsebuje enake učinkovine kot prehranska dopolnila, 

ki spadajo v poglavje 21 KN, vseeno uvrstiti v 

poglavje 30 KN iz razloga, da se uporablja za

preventivo ali za zdravljenje določenih zdravstvenih

težav in se trži kot zdravilo.



?

 „1. Ali je mogoče določbe poglavja 30 KN razlagati
tako, da se vanj ne more uvrstiti proizvoda, katerega
bistvena sestavina je učinkovina (probiotične bakterije), 
ki je vsebovana v prehranskih dopolnilih, ki se uvrščajo
v tarifno številko 2106 90 98 KN?

 2. Ali za uvrstitev v poglavje 30 KN zadošča, da 
proizvod, ki vsebuje učinkovino, ki ima splošno koristne
učinke za zdravje in se pogosto nahaja v prehranskih
dopolnilih, proizvajalec predstavlja kot zdravilo ter ga kot
tako trži in prodaja?

 3. Ali je ob upoštevanju razvoja prava EU na
področju urejanja trga zdravil pojem ‚jasno opredeljene
terapevtske ali profilaktične značilnosti‘, ki je po ustaljeni
sodni praksi Sodišča Evropske unije pogoj za uvrstitev v 
poglavje 30 KN, treba razlagati tako, da se ujema s 
pojmom zdravila iz predpisov EU o zdravilih za uporabo
v humani medicini?“



SEU

 3. vprašanje

 Tretje vprašanje

 30 Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem, ki ga
je treba najprej preučiti, v bistvu sprašuje, ali je treba
tarifno številko 3004 KN razlagati tako, da je treba v to 
tarifno številko avtomatično uvrstiti proizvode, ki spadajo
v pojem „zdravilo“ v smislu Direktive 2001/83.

 31 V zvezi s tem je najprej iz uvodnih izjav od 2 do 5 
Direktive 2001/83 razvidno, da je cilj te direktive
zagotoviti približevanje nacionalnih predpisov o zdravilih
in s tem zagotoviti uresničitev glavnega cilja varovanja
javnega zdravja (glej v tem smislu sodbo z dne 16. julija
2015, Abcur, C-544/13 in C-545/13, EU:C:2015:481, 
točka 76).



 Dalje, za uvrstitev proizvoda v neki državi članici kot zdravila v smislu
Direktive 2001/83 se ne zahteva, da druga država članica isti proizvod
uvrsti kot zdravilo v smislu drugih instrumentov prava Unije (glej v tem 
smislu sodbo z dne 3. oktobra 2013, Laboratoires Lyocentre, C-109/12, 
EU:C:2013:626, točka 48).

 33 Poleg tega je iz osme [devete] uvodne izjave Uredbe št. 2658/87 
razvidno, da mora vsaka država članica določbe KN razlagati enako (glej
v tem smislu sodbo z dne 12. marca 1998, Laboratoires Sarget, 
C-270/96, EU:C:1998:103, točka 24).

 34 Nazadnje, iz besedila člena 1 Direktive 2001/83 je razvidno, da je 
zdravilo v smislu te direktive na eni strani vsaka snov ali kombinacija
snovi, ki so namenjene za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri
ljudeh, in na drugi vsaka snov ali kombinacija snovi, ki se lahko uporablja
pri ljudeh ali se jim daje za ponovno vzpostavitev, izboljšanje ali
spreminjanje fizioloških funkcij prek farmakološkega, imunološkega ali
presnovnega delovanja, ali za določitev diagnoze.



 Torej se z navedeno opredelitvijo ne zahteva, da proizvodi iz te
opredelitve nujno izpolnjujejo pogoj za uvrstitev v poglavje 30 KN, in 
sicer da imajo jasno opredeljene terapevtske ali profilaktične značilnosti, 
katerih učinek je osredotočen na natančno določene funkcije človeškega
organizma, oziroma da jih je mogoče uporabiti za preventivo ali pri
zdravljenju neke bolezni ali bolezenskega stanja.

 36 Direktiva 2001/83 namreč sledi drugačnim ciljem kot KN. Za
ohranitev skladnosti med razlago KN in razlago HS, ki ga vzpostavlja
mednarodna konvencija, katere podpisnica je Evropska unija, pa 
okoliščina, da ima proizvod dovoljenje za promet z zdravilom v smislu
Direktive 2001/83, ne more biti odločilna pri presoji, ali ta proizvod spada
v kategorijo „zdravila“ v smislu tarifne številke 3004 KN (glej v tem smislu
sodbi z dne 12. marca 1998, Laboratoires Sarget, C-270/96, 
EU:C:1998:103, točka 25, in z dne 4. marca 2015, Oliver Medical, 
C-547/13, EU:C:2015:139, točka 53).

 37 Iz vseh navedenih preudarkov je razvidno, da je treba na tretje
vprašanje odgovoriti, da je treba tarifno številko 3004 KN razlagati tako, 
da se v to tarifno številko ne smejo avtomatično uvrstiti proizvodi, ki
spadajo v pojem „zdravilo“ v smislu Direktive 2001/83.



1. IN 2. VPRAŠANJE

 S prvim in drugim vprašanjem, ki ju je treba preučiti skupaj, 
predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba KN razlagati tako, da 
je proizvode, kakršni so ti iz postopka v glavni stvari, ki imajo splošno
koristen učinek za zdravje in katerih bistvena sestavina je učinkovina, ki
jo vsebujejo prehranska dopolnila, ki se uvrščajo v tarifno številko 2106 
KN, čeprav jih njihov proizvajalec predstavlja kot zdravila in jih kot taka 
tudi trži in prodaja, mogoče uvrstiti v tarifno številko 3004 KN, ali pa 
spadajo v tarifno številko 2106 KN.

 39 Iz ustaljene sodne prakse je uvodoma razvidno, da je treba v 
interesu pravne varnosti in lažjega nadzora odločilno merilo za tarifno
uvrstitev blaga na splošno poiskati v njegovih objektivnih značilnostih in 
lastnostih, kot so opredeljene z besedilom tarifne številke KN in 
opombami k oddelkom ali poglavjem (glej sodbo z dne 17. februarja
2016, Salutas Pharma, C-124/15, EU:C:2016:87, točka 29 in navedena
sodna praksa).

 40 Tako so opombe k poglavju KN pomembno sredstvo za
zagotovitev enotne uporabe skupne carinske tarife in kot take dajejo
upoštevne elemente za njeno razlago. Vsebina navedenih opomb mora 
biti torej v skladu z določbami KN in ne sme spremeniti njihovega obsega
(glej sodbo z dne 17. februarja 2016, Salutas Pharma, C-124/15, 
EU:C:2016:87, točka 30 in navedena sodna praksa).



 Poleg tega so pojasnjevalne opombe, ki sta jih sprejeli Evropska komisija, kar
zadeva KN, in SCO, kar zadeva HS, v precejšnjo pomoč pri razlagi obsega
različnih tarifnih številk, nimajo pa zavezujočega pravnega učinka (glej sodbo z 
dne 17. februarja 2016, Salutas Pharma, C-124/15, EU:C:2016:87, točka 31 in 
navedena sodna praksa).

 42 Za uvrstitev proizvodov v poglavje 30 KN je treba raziskati, ali imajo ti
proizvodi jasno opredeljene terapevtske ali profilaktične značilnosti, katerih učinek
je osredotočen na natančno določene funkcije človeškega organizma, in ali jih je 
mogoče uporabiti za preventivo ali pri zdravljenju neke bolezni ali bolezenskega
stanja (glej v tem smislu sodbo z dne 30. aprila 2014, Nutricia, C-267/13, 
EU:C:2014:277, točka 20 in navedena sodna praksa).

 43 Dalje je v zvezi s tarifno številko 3004 KN iz besedila dodatne opombe 1 k 
tej tarifni številki razvidno, da ta tarifna številka obsega zdravila iz rastlinskih
pripravkov in pripravke na podlagi aktivnih učinkovin, ki so izčrpno naštete, in sicer
vitamini, minerali, esencialne aminokisline ali maščobne kisline, če izpolnjujejo tudi
preostali merili za uvrstitev v navedeno tarifno številko, to je če imajo na etiketi, 
embalaži ali na priloženem navodilu za uporabo navedene podatke o boleznih, 
bolezenskih stanjih ali simptomih, pri katerih naj se uporabijo, o koncentraciji
aktivnih učinkovin ali vsebovanih snovi, o odmerjanju in načinu uporabe ter če je 
pri pripravkih na podlagi vitaminov, mineralov, esencialnih aminokislin ali
maščobnih kislin priporočena količina občutno višja od priporočenega dnevnega
odmerka. 



 Ker pa so osnova proizvodov iz postopka v glavni stvari kulture
mikroorganizmov, ti ne spadajo v tarifno številko 3004 KN, ne glede na
to, ali izpolnjujejo preostala pogoja za uvrstitev iz dodatne opombe 1 k tej
tarifni številki.

 45 V zvezi s tem dejstvo, da se zadevni proizvodi predstavljajo in 
tržijo kot zdravila, ne omaje ugotovitve iz prejšnje točke. Ni namreč
sporno, da niti v besedilu tarifne številke 3004 KN niti v opombah v 
uvodu poglavja 30 KN ni omenjena predstavitev proizvoda, tako da ta 
element ni odločilen za njegovo uvrstitev v KN (glej sklep z dne
9. januarja 2007, Juers Pharma, C-40/06, EU:C:2007:2, točka 29 in 
navedena sodna praksa).

 46 V teh okoliščinah je treba v skladu s sodno prakso, navedeno v 
točkah od 39 do 41 te sodbe, ugotoviti, da dodatna opomba 1 k tarifni
številki 3004 KN izključuje uvrstitev proizvodov, kot so ti iz postopka v 
glavni stvari, v to tarifno številko.

 47 Ker poleg tega opomba 1(a) poglavja 30 KN iz tega poglavja
izključuje prehranska dopolnila, ki se uvrščajo v tarifno številko 2106 KN, 
je treba preveriti, ali proizvodi iz postopka v glavni stvari spadajo v 
zadnjenavedeno tarifno številko.



 V zvezi s tem je treba navesti, da tarifna številka 2106 KN obsega
„živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu“, in da so v njej
zajeti tudi pripravki, ki se pogosto imenujejo „prehranska dopolnila“ in ki
se pogosto nahajajo v pakiranjih z navedenimi indikacijami, da vzdržujejo
splošno zdravje in dobro počutje (glej v tem smislu sodbo z dne
17. decembra 2009, Swiss Caps, od C-410/08 do C-412/08, 
EU:C:2009:794, točka 31).

 49 Dalje iz ustaljene sodne prakse izhaja, da ima uredba o uvrstitvi
splošen obseg, saj se ne uporablja za določen gospodarski subjekt, 
ampak za celoto izdelkov, ki so enaki izdelku, ki ga je pregledal odbor za
carinski zakonik. Da bi se v okviru razlage uredbe o uvrstitvi ugotovilo
področje njene uporabe, je treba med drugim upoštevati njeno
utemeljitev (glej sodbo z dne 4. marca 2015, Oliver Medical, C-547/13, 
EU:C:2015:139, točka 55 in navedena sodna praksa).

 50 Res je sicer, da se Uredba št. 1264/98 in Izvedbena uredba
št. 727/2012 ne uporabljata neposredno za proizvode iz postopka v 
glavni stvari. Ti proizvodi namreč niso enaki tistim, ki jih zadevata ti
uredbi, saj se od njih razlikujejo po njihovem nosilcu in koncentraciji
mikroorganizmov.



 Vendar pa se z uporabo po analogiji uredbe o uvrstitvi, kot sta Uredba
št. 1264/98 in Izvedbena uredba št. 727/2012, za proizvode, podobne
tistim, ki jih zadevata ti uredbi, zagotovita skladna razlaga KN in enako
obravnavanje gospodarskih subjektov (glej v tem smislu sodbo z dne
4. marca 2015, Oliver Medical, C-547/13, EU:C:2015:139, točka 57 in 
navedena sodna praksa).

 52 Iz besedila točke 5 Priloge k Uredbi št. 1264/98 na eni strani in iz
besedila Priloge k Izvedbeni uredbi št. 727/2012 na drugi je razvidno, da 
se proizvodi, sestavljeni iz različnih kolonij bakterij in nosilcev, uvrstijo v 
tarifno številko 2106 KN glede na splošna pravila razlage KN, besedilo
opombe 1(a) poglavja 30 in tarifne številke 2106, 2106 90 in 2106 90 98 
KN. Ugotoviti je tako treba, da imajo proizvodi iz postopka v glavni stvari
enako učinkovino kot proizvodi, uvrščeni z Uredbo št. 1264/98 in 
Izvedbeno uredbo št. 727/2012, in da se ti razlikujejo le v koncentraciji
mikroorganizmov in uporabljenih nosilcih.

 53 Iz tega sledi, da proizvodi, kakršni so ti iz postopka v glavni stvari, 
katerih bistvena sestavina je učinkovina, ki jo vsebujejo prehranska
dopolnila, ki so uvrščena v tarifno številko 2106 KN, in ki imajo splošno
koristne učinke za zdravje, spadajo v tarifno številko 2106 KN.



 Iz vseh navedenih preudarkov izhaja, da je treba 

na prvo in drugo vprašanje odgovoriti, da je treba 

KN razlagati tako, da proizvodi, kakršni so ti iz 

postopka v glavni stvari, ki imajo splošno 

koristne učinke za zdravje in katerih bistvena 

sestavina je učinkovina, ki jo vsebujejo 

prehranska dopolnila, ki so uvrščena v tarifno 

številko 2106 KN, čeprav jih njihov proizvajalec 

predstavlja kot zdravila in jih kot taka tudi trži in 

prodaja, spadajo v to tarifno številko.



FORMALNI ODGOVOR

 1. Tarifno številko 3004 Kombinirane nomenklature
Skupne carinske tarife iz Priloge I k Uredbi Sveta 
(EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in 
statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, 
kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1006/2011 z dne 27. septembra 2011, je treba
razlagati tako, da se v to tarifno številko ne smejo
avtomatično uvrstiti proizvodi, ki spadajo v pojem
„zdravilo“ v smislu Direktive 2001/83/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o 
zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani
medicini, kakor je bila spremenjena z Direktivo
2011/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
8. junija 2011.



 2. Kombinirano nomenklaturo Skupne carinske

tarife iz Priloge I k Uredbi št. 2658/87, kakor je 

bila spremenjena z Uredbo št. 1006/2011, je 

treba razlagati tako, da proizvodi, kakršni so ti iz

postopka v glavni stvari, ki imajo splošno

koristne učinke za zdravje in katerih bistvena

sestavina je učinkovina, ki jo vsebujejo

prehranska dopolnila, ki so uvrščena v tarifno

številko 2106 te nomenklature, čeprav jih njihov

proizvajalec predstavlja kot zdravila in jih kot

taka trži in prodaja, spadajo v to tarifno številko.


