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Úřední věstník Evropské unie

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. října 2014 – Evropská komise v. Nizozemské
království
(Věc C-252/13) (1)
„Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2002/73/ES a 2006/54/ES — Rovné zacházení pro muže
a ženy — Zaměstnání a povolání — Přístup k zaměstnání — Návrat z mateřské dovolené — Formální
požadavky návrhu na zahájení řízení — Soudržný popis vytýkaných skutečností — Jednoznačná formulace
návrhových žádání žalobkyně“
(2014/C 439/06)
Jednací jazyk: nizozemština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: D. Martin a M. van Beek, zmocněnci)
Žalovaný: Nizozemské království (zástupci: M. Bulterman a J. Langer, zmocněnci)

Výrok
1) Žaloba se odmítá.
2) Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

(1)

Úř. věst. C 207, 20.7.2013.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 9. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Tribunalul Sibiu – Rumunsko) – Elena Petru v. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu,
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
(Věc C-268/13) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Sociální zabezpečení — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Článek 22 odst. 2
druhý pododstavec — Zdravotní pojištění — Nemocniční péče poskytnutá v jiném členském státě —
Odmítnutí předchozího povolení — Nedostatek léků a základního zdravotnického materiálu“
(2014/C 439/07)
Jednací jazyk: rumunština
Předkládající soud
Tribunalul Sibiu

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Elena Petru
Žalované: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
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Výrok
Článek 22 odst. 2 druhý pododstavec nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství,
pozměněného a aktualizovaného nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. prosince 1996, ve znění nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 592/2008 ze dne 17. června 2008, musí být vykládán v tom smyslu, že povolení vyžadované na základě odst. 1
písm. c) bodu i) téhož článku nemůže být odmítnuto, pokud nelze příslušnou nemocniční péči poskytnout v přiměřené době v členském
státě bydliště účastníka sociálního pojištění z důvodu nedostatku léků a základního zdravotnického materiálu. Tato nemožnost musí být
posouzena na úrovni všech nemocničních zařízení tohoto členského státu, která jsou způsobilá uvedenou péči poskytnout, a s ohledem na
časový úsek, během něhož lze uvedenou péči získat v přiměřené době.
(1)

Úř. věst. C 207, 20. 7. 2013.

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Grondwettelijk Hof – Belgie) – Isabelle Gielen v. Ministerraad
(Věc C-299/13) (1)
„Daně — Směrnice 2008/7/ES — Článek 5 odst. 2 a článek 6 — Nepřímé daně z kapitálových vkladů —
Daň z přeměny cenných papírů na doručitele na cenné papíry na jméno nebo na zaknihované cenné
papíry“
(2014/C 439/08)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
Grondwettelijk Hof

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Isabelle Gielen

Žalovaná: Ministerraad

Výrok
Článek 5 odst. 2 směrnice Rady 2008/7/ES ze dne 12. února 2008 o nepřímých daních z kapitálových vkladů musí být vykládán v tom
smyslu, že brání uložení takové daně z přeměny cenných papírů na doručitele na cenné papíry na jméno nebo na zaknihované cenné
papíry, jako je daň dotčená v původním řízení. Takovou daň nelze odůvodnit článkem 6 uvedené směrnice.
(1)

Úř. věst. C 226, 3.8.2013.

