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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil
d'État (Francie) dne 22. října 2013 — Les Laboratoires
Servier SA v. Ministre des affaires sociales et de la santé,
Ministre de l'Économie et des Finances

22.3.2014

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

(Věc C-691/13)
(2014/C 85/28)

Žalovaný: Hauptzollamt Osnabrück

Jednací jazyk: francouzština
Předkládající soud

Předběžné otázky

Conseil d'État

1) Opravňuje čl. 267 věta druhá ve spojení s větou první, písm.
b) Smlouvy o fungování Evropské Unie (SFEU) soud člen
ského státu předkládat Soudnímu dvoru Evropské unie
otázky, které mu byly položeny ohledně výkladu unijního
práva v souvislosti s legalitou vnitrostátního zákona, i tehdy,
když soud nemá pochyby jen o souladu zákona s unijním
právem, nýbrž dospěl také k přesvědčení, že vnitrostátní
zákon odporuje vnitrostátní ústavě, a proto se v souběžné
věci již dle vnitrostátního práva obrátil na ústavní soud
příslušný k rozhodování o rozporu zákonů s ústavou,
jehož rozhodnutí však ještě není dáno?

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Les Laboratoires Servier SA
Žalovaní: Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de
l'Économie et des Finances

Předběžné otázky
Ukládají ustanovení bodu 2 článku 6 směrnice Rady
89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření
upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich
začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravot
ního pojištění (1) povinnost uvést odůvodnění rozhodnutí o
zápisu nebo o obnovení zápisu do seznamu léčivých přípravků,
které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, které omezo
váním léčebných indikací zakládajících nárok na úhradu v
souvislosti s předloženou žádostí, anebo vázáním tohoto
nároku na podmínky týkající se zejména kvalifikace lékařů
předepisujících léčivý přípravek, organizace zdravotní péče
anebo sledování pacientů, či jakýmkoli jiným způsobem zaklá
dají nárok na úhradu zdravotními pojišťovnami pouze pro část
pacientů, kterým léčivý přípravek může pomoci, nebo jen za
určitých okolností?

(1 )

V případě kladné odpovědi na 1. otázku:

2) Brání směrnice 2008/118/ES (1) a 2003/96/ES (2) vydané k
harmonizaci spotřebních daní z energetických produktů a
elektřiny v Unii zavedení vnitrostátní daně, která je vybírána
z jaderných paliv používaných ke komerční výrobě elek
třiny? Záleží na tom, zda lze očekávat, že vnitrostátní daň
bude moci být skrze cenu elektřiny přenesena na spotřebi
tele, a co je v tom případě třeba rozumět přenesením?

3) Může se podnik proti dani, kterou členský stát vybírá za
účelem dosažení příjmů z použití jaderných paliv ke
komerční výrobě elektřiny, bránit námitkou, že vybírání
daně představuje podporu v rozporu s unijním právem
podle článku 107 SFEU?

Úř. věst. L 40, s. 8.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná
Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 7. ledna 2014 —
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH v. Hauptzollamt
Osnabrück

V případě kladné odpovědi na předcházející otázku:

(Věc C-5/14)
(2014/C 85/29)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Finanzgericht Hamburg

Je německý Kernbrennstoffsteuergesetz (zákon o dani z
jaderných paliv), podle kterého je za účelem dosažení příjmů
vybírána daň jen od takových podniků, které komerčně
vyrábějí elektřinu za použití jaderných paliv, státní
podporou ve smyslu článku 107 SFEU? Které okolnosti
mají být vzaty v úvahu při posouzení toho, zda se ostatní
podniky, od kterých nejsou daně vybírány stejným způso
bem, nacházejí ve srovnatelné skutkové a právní situaci?
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4) Je vybírání německé daně z jaderných paliv v rozporu s
ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství
pro atomovou energii (SESAE)?

C 85/17

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil
d'État (Francie) dne 20. ledna 2014 — Beaudout Père et Fils
SARL v. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, Confédération
nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie
française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT a
další

(1) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné
úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS; Úř. věst.
L 9, 14.1.2009, s. 12.
(2) Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění
struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických
produktů a elektřiny; Úř. věst. L 283, s. 51; Zvl. vyd.09/01. s. 405.

(Věc C-26/14)
(2014/C 85/31)
Jednací jazyk: francouzština
Předkládající soud
Conseil d'État

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil
d'État (Francie) dne 20. ledna 2014 — Union des syndicats
de l'immobilier (UNIS) v. Ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social,
Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) a
další
(Věc C-25/14)

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Beaudout Père et Fils SARL
Žalovaní: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation profes
sionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la
boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Géné
rale Agroalimentaire — CFDT a další

(2014/C 85/30)
Jednací jazyk: francouzština
Předkládající soud
Conseil d'État

Předběžná otázka
Je dodržení povinnost transparentnosti plynoucí z článku 56
Smlouvy o fungování Evropské unie povinným předpokladem
pro to, aby členský stát rozšířil na všechny společnosti v oboru
kolektivní dohodu svěřující správu systému povinného doplňko
vého sociálního zabezpečení zaměstnanců jedinému subjektu
vybranému sociálními partnery?

Účastníci původního řízení
Žalobce: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)
Žaloba podaná dne 21. ledna 2014 — Evropská komise v.
Polská republika
Žalovaní: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation profes
sionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences
de tourisme (SNRT) a další

(Věc C-29/14)
(2014/C 85/32)
Jednací jazyk: polština

Předběžná otázka

Účastnice řízení

Je dodržení povinnost transparentnosti plynoucí z článku 56
Smlouvy o fungování Evropské unie povinným předpokladem
pro to, aby členský stát rozšířil na všechny společnosti v oboru
kolektivní dohodu svěřující správu systému povinného doplňko
vého sociálního zabezpečení zaměstnanců jedinému subjektu
vybranému sociálními partnery?

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: C. Gheorghiu a M.
Owsiany-Hornung, zmocněnci)
Žalovaná: Polská republika
Návrhová žádání žalobkyně
— určit, že Polská republika tím, že opomenula zařadit repro
dukční buňky a plodové a embryonální tkáně do oblasti
působnosti ustanovení vnitrostátního práva provádějících
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze

