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3) Czy udostępnienie znajdujących się na drodze publicznej
pasów przeznaczonych dla autobusów czarnym taksówkom
w powiązaniu z odmową ich udostępnienia taksówkom
„minicab”, w godzinach obowiązywania ograniczeń w
ruchu na tych pasach, może wpłynąć na wymianę handlową
między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 107
ust. 1 TFUE w sytuacji, gdy dana droga jest położona w
centrum Londynu i nie istnieje zakaz posiadania lub prowa
dzenia przez obywateli innych państw członkowskich
czarnej taksówki lub taksówki „minicab”?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 1
de Ferrol (Hiszpania) w dniu 1 października 2013 r. —
Ministerio de Defensa, Navantia S.A. przeciwko Concello
de Ferrol
(Sprawa C-522/13)
(2013/C 367/44)

C 367/25

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Eycke Braun

Strona pozwana: Land Baden-Württemberg

Pytanie prejudycjalne
Czy dyrektywę Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r.
dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału w
brzmieniu dyrektywy Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca
1985 r. (1) należy interpretować w ten sposób, że opłaty [pobie
rane] przez urzędującego notariusza w związku z notarialnym
poświadczeniem czynności prawnej, której przedmiotem jest
przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę kapitałową innego
rodzaju, stanowią podatki w rozumieniu dyrektywy także
wówczas, gdy przekształcenie nie prowadzi do podwyższenia
kapitału spółki przejmującej lub zmieniającej formę?

Język postępowania: hiszpański
Sąd odsyłający
Juzgado Contencioso-Administrativo no de Ferrol

(1) Dyrektywa Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. zmienia
jąca dyrektywę 69/335/EWG dotyczącą podatków pośrednich od
gromadzenia kapitału, Dz.U. L 526, s. 23.

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Ministerio de Defensa, Navantia SA
Strona pozwana: Concello de Ferrol
Pytanie prejudycjalne
Czy zwolnienie z podatku od nieruchomości, z którego
korzysta NAVANTIA, S.L., jest zgodne z art. 107 traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz czy jest zgodna
z art. 107 TFUE praktyka danego państwa członkowskiego
(HISZPANIA) polegająca na ustanowieniu zwolnienia z podatku
od nieruchomości (nieruchomość gruntowa o numerze katas
tralnym 2825201QA5422N0001YG), stanowiącej jego włas
ność i przekazanej do użytkowania prywatnemu przedsiębior
stwu, którego kapitał należy w całości do państwa (NAVANTIA,
S.L.), w sytuacji gdy to przedsiębiorstwo dostarcza towary i
świadczy usługi, które mogą być przedmiotem wymiany hand
lowej między państwami członkowskimi?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez tribunal administratif de Strasbourg
(Francja) w dniu 8 października 2013 r. — Geoffrey
Léger przeciwko Ministre des affaires sociales et de la
santé, Établissement français du sang
(Sprawa C-528/13)
(2013/C 367/46)
Język postępowania: francuski
Sąd odsyłający
Tribunal administratif de Strasbourg

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Geoffrey Léger

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Amtsgericht Karlsruhe (Niemcy) w dniu 3
października 2013 r. — Eycke Braun przeciwko Land
Baden-Württemberg

Druga strona postępowania: Ministre des affaires sociales et de la
santé, Établissement français du sang

(Sprawa C-524/13)
(2013/C 367/45)
Język postępowania: niemiecki
Sąd odsyłający
Amtsgericht Karlsruhe

Pytania prejudycjalne
Czy w świetle załącznika III do dyrektywy 2004/33/WE (1)
okoliczność, że mężczyzna odbywa stosunki płciowe z innym
mężczyzną, stanowi sama w sobie zachowanie seksualne nara
żające na ryzyko nabycia ostrych chorób zakaźnych, które
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mogą być przenoszone we krwi, i uzasadniające stałe wyklu
czenie jako dawców krwi osób, które przejawiały takie zacho
wanie seksualne, czy też okoliczność ta może jedynie stanowić,
w zależności od konkretnych okoliczności sprawy, zachowanie
seksualne grożące ryzykiem nabycia ostrej choroby zakaźnej,
która może być przenoszona we krwi, i uzasadniające tymcza
sowe wykluczenie osób jako dawców krwi przez określony czas
po zaprzestaniu zachowania grożącego ryzykiem?

(1) Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonu
jąca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i
składników krwi (Dz.U. L 91, s. 25).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour constitutionnelle (Belgia) w dniu 17
października 2013 r. — Mohamed M’Bodj przeciwko
Conseil des ministres
(Sprawa C-542/13)

14.12.2013

Pytania prejudycjalne
1) Czy art. 2 lit. e) i f), art. 15, art. 18, art. 28 i art. 29
dyrektywy Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu
obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako
uchodźców lub jako osoby, które z innych względów
potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przy
znawanej ochrony (1), powinny być interpretowane w ten
sposób, że nie tylko osoba, której na jej wniosek został
przyznany status ochrony uzupełniającej przez niezależny
organ państwa członkowskiego, powinna móc korzystać z
pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej, o których mowa w
art. 28 i 29 tej dyrektywy, ale także cudzoziemiec, któremu
organ administracyjny państwa członkowskiego zezwolił na
przebywanie na terytorium tego państwa członkowskiego i
który cierpi na taką chorobę, że pociąga ona za sobą rzeczy
wiste ryzyko dla jego życia lub nienaruszalności cielesnej
lub rzeczywiste ryzyko niehumanitarnego lub poniżającego
traktowania, w przypadku gdy w jego kraju pochodzenia
lub w państwie, w którym przebywa, nie ma odpowiedniego
leczenia?

Strona skarżąca: Mohamed M’Bodj

2) Jeżeli na pierwsze pytanie prejudycjalne zostanie udzielona
odpowiedź, że obie kategorie opisanych w nim osób
powinny móc korzystać z pomocy socjalnej i opieki zdro
wotnej, o których tam mowa, to czy art. 20 ust. 3, art. 28
ust. 2 i art. 29 ust. 2 tejże dyrektywy należy interpretować
w ten sposób, że nałożony na państwa członkowskie
obowiązek wzięcia pod uwagę specyficznej sytuacji osób
szczególnie zasługujących na ochronę, takich jak osoby
niepełnosprawne, oznacza, że trzeba im przyznać zasiłki
przewidziane w ustawie z dnia 27 lutego 1987 r. o zasił
kach dla osób niepełnosprawnych, zważywszy że na
podstawie ustawy organicznej z dnia 8 lipca 1976 r. o
publicznych centrach pomocy socjalnej może zostać przy
znana pomoc socjalna uwzględniająca niepełnosprawność?

Strona pozwana: Conseil des ministres

(1) Dz.U. L 304, s. 12.

(2013/C 367/47)
Język postępowania: francuski
Sąd odsyłający
Cour constitutionnelle

Strony w postępowaniu głównym

