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Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. července 2016 (žádost o rozhodnutí
o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Staatssecretaris van Financiën
v. Argos Supply Trading BV
(Věc C-4/15) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Celní unie — Společný celní sazebník — Celní hospodářské režimy —
Pasivní zušlechťování — Nařízení (EHS) č. 2913/92 — Článek 148 písm. c) — Vydání povolení —
Hospodářské podmínky — Neexistence vážného poškození zásadních zájmů zpracovatelů ve
Společenství — Pojem ‚zpracovatelé ve Společenství‘“
(2016/C 343/07)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení
Žalobce: Staatssecretaris van Financiën
Žalovaná: Argos Supply Trading BV

Výrok
Článek 148 písm. c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, musí být
vykládán v tom smyslu, že v rámci žádosti o povolení k využití režimu pasivního zušlechťovacího styku je třeba za účelem posouzení, zda
jsou splněny hospodářské podmínky, na které je vázáno využití tohoto režimu, vzít v úvahu nejen zásadní zájmy výrobců výrobků
podobných hotovým výrobkům ve Společenství, které jsou výsledkem předpokládaných zušlechťovacích operací, ale rovněž zásadní zájmy
výrobců ve Společenství produkujících výrobky podobné surovinám nebo meziproduktům, které nejsou zbožím Společenství, které jsou
určeny k zapracování do zboží Společenství dočasně vyváženého během těchto operací.
(1)

Úř. věst. C 107, 30. 3. 2015.

Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. července 2016 – Evropská komise
v. Rumunsko
(Věc C-104/15) (1)
„Nesplnění povinnosti státem — Ochrana životního prostředí — Směrnice 2006/21/ES — Nakládání
s odpady — Těžba — Dekantační nádrže — Emise prachu — Jemné prachové částice rozptýlené do
vzduchu — Znečištění — Zdraví osob — Povinná preventivní opatření — Články 4 a 13 — Konstatování
existence nesplnění povinnosti“
(2016/C 343/08)
Jednací jazyk: rumunština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano a D. Loma-Osorio Lerena, zmocněnci)
Žalovaný: Rumunsko (zástupci: R. H. Raduem, E. Gane, A. Buzoianu a R. Haţieganu, zmocněnci)

Výrok
1) Tím, že Rumunsko nepřijalo vhodná opatření za účelem zabránění uvolňování prachu z povrchu nádrže Boșneag II, nesplnilo
povinnosti, které mu vyplývají ze článku 4 a čl. 13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března
2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES – Prohlášení Evropského parlamentu, Rady
a Komise.
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2) Rumunsku se ukládá náhrada nákladů řízení.
(1)

Úř. věst. C 146, 4.5.2015.

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. července 2016 – Apple and Pear Australia
Ltd, Star Fruits Diffusion v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Carolus C. BVBA
(Věc C-226/15 P) (1)
„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Přihláška ochranné známky Evropské
unie English pink — Námitky majitele slovní ochranné známky PINK LADY a obrazových ochranných
známek obsahujících slovní prvek ‚Pink Lady‘ — Zamítnutí námitek — Rozhodnutí soudu pro ochranné
známky Evropské unie — Změna rozhodnutí — Překážka věci pravomocně rozsouzené“
(2016/C 343/09)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion (zástupci: T. de Haan,
advokát, P. Péters, advokát)
Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec), Carolus C. BVBA

Výrok
1) Kasační opravný prostředek se zamítá.
2) Společnostem Apple and Pear Australia Ltd a Star Fruits Diffusion se ukládá náhrada nákladů řízení.
(1)

Úř. věst. C 254, 3.8.2015.

Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 20. července 2016 (žádost o rozhodnutí
o předběžné otázce Verwaltungsgericht Wien – Rakousko) – Hans Maschek v. Magistratsdirektion
der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke
(Věc C-341/15) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2003/88/ES — Článek 7 — Nárok na
placenou dovolenou za kalendářní rok — Odchod do důchodu na žádost dotčené osoby — Pracovník, který
nevyčerpal placenou dovolenou za kalendářní rok před skončením svého pracovního poměru —
Vnitrostátní právní úprava, která vylučuje finanční náhradu za nevyčerpanou placenou dovolenou za
kalendářní rok — Volno z důvodu nemoci — Úředníci“
(2016/C 343/10)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Verwaltungsgericht Wien

Účastníci původního řízení
Žalobce: Hans Maschek
Žalovaný: Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke

