
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Pordenone 
(Włochy) w dniu 22 lutego 2016 r. – Postępowanie karne przeciwko Giorgiowi Fidenatowi

(Sprawa C-107/16)

(2016/C 165/11)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale di Pordenone

Postępowanie karne przeciwko

Giorgio Fidenato

Pytania prejudycjalne

1) Czy na podstawie art. 54 rozporządzenia (WE) nr 178/02 (1) Komisja jest zobowiązana do podjęcia środków 
nadzwyczajnych również wtedy, gdy nie występuje poważne i oczywiste ryzyko dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla 
środowiska?

2) Czy w razie powiadomienia ze strony Komisji, że nie występują przesłanki dla podjęcia środków nadzwyczajnych, 
państwo członkowskie może je podjąć samo na podstawie art. 53 wspomnianego rozporządzenia?

3) Czy państwo członkowskie może w oparciu o zasadę ostrożności podjąć środki nadzwyczajne na podstawie art. 34 
rozporządzenia (WE) nr 1829/03 (2) również wtedy, gdy nie występuje poważne i oczywiste ryzyko, i utrzymać je 
w mocy również po przekazaniu przez Komisję oceny, uwzględniającej opinię EFSA, że nie są spełnione warunki dla 
podjęcia środków nadzwyczajnych?

(1) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady 
i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury 
w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31, s. 1).

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. L 268, s. 1).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Midden- 
Nederland (Niderlandy) w dniu 26 lutego 2016 r. – Federatie Nederlandse Vakvereniging i in./ 

Smallsteps BV

(Sprawa C-126/16)

(2016/C 165/12)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Rechtbank Midden-Nederland

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle 
Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk

Strona pozwana: Smallsteps BV
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