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Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Conseil
d'État (França) em 22 de outubro de 2013 — Les
Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et
de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances
(Processo C-691/13)

22.3.2014

Partes no processo principal
Demandante: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Demandado: Hauptzollamt Osnabrück

(2014/C 85/28)
Língua do processo: francês
Órgão jurisdicional de reenvio
Conseil d'État

Partes no processo principal
Recorrente: Les Laboratoires Servier SA
Recorridos: Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre
de l'Économie et des Finances

Questões prejudiciais
1. O artigo 267.o, segundo parágrafo, em conjugação com a
alínea b) do primeiro parágrafo, do Tratado sobre o Funcio
namento da União Europeia (TFUE), permite ao órgão juris
dicional de um Estado-Membro apresentar questões ao Tri
bunal de Justiça da União Europeia, que lhe foram colocadas
no âmbito da apreciação da legalidade de uma lei nacional
sobre a interpretação do direito da União, mesmo quando o
órgão jurisdicional não só tem dúvidas quanto à compati
bilidade dessa lei com o direito da União, mas também
concluiu que a lei nacional viola a Constituição nacional,
e por conseguinte, já recorreu num processo paralelo ao
Tribunal Constitucional, que é, segundo o direito nacional,
o órgão com competência exclusiva para se pronunciar so
bre a constitucionalidade das leis, mas cuja decisão ainda
está pendente?

Questão prejudicial
O disposto no ponto 2 do artigo 6.o da Diretiva 89/105/CEE do
Conselho, de 21 de dezembro de 1988, relativa à transparência
das medidas que regulamentam a formação do preço das espe
cialidades farmacêuticas para uso humano e a sua inclusão nos
sistemas nacionais de seguro de saúde (1), obriga à fundamen
tação das decisões de inscrição ou de renovação da inscrição na
lista dos medicamentos elegíveis para o reembolso pelas caixas
de seguro de saúde que, quer limitando, em relação ao pedido
apresentado, as indicações terapêuticas elegíveis para o reembol
so, quer sujeitando este reembolso a condições relativas à qua
lificação dos médicos, à organização dos cuidados médicos ou
ao seguimento dos pacientes, ou que, de qualquer outra forma,
só concedem o direito ao reembolso pelas caixas de seguro de
saúde a uma parte dos doentes suscetíveis de beneficiar do
medicamento, ou apenas em certas circunstâncias?

Em caso de resposta afirmativa à primeira questão:

2. Opõem-se as Diretivas 2008/118/CE (1) e 2003/96/CE (2),
adotadas para a harmonização dos impostos especiais de
consumo e para os produtos energéticos e a eletricidade
na União, à introdução de um imposto nacional cobrado
sobre os combustíveis nucleares usados na produção indus
trial de eletricidade? É relevante para responder a esta ques
tão determinar se é expectável que o imposto nacional seja
repercutido no consumidor através do preço da eletricidade,
e, se esse for o caso, o que deve entender-se por repercus
são?

3. Pode uma empresa opor-se a um imposto sobre a utilização
de combustíveis nucleares na produção de eletricidade que
um Estado-Membro cobra a fim de obter receitas, com o
fundamento de que a cobrança do imposto constitui um
auxílio contrário ao direito da União, nos termos do artigo
107.o TFUE?

(1) JO L 40, p. 8.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo
Finanzgericht Hamburg (Alemanha) em 7 de janeiro de
2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt
Osnabrück
(Processo C-5/14)
(2014/C 85/29)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Finanzgericht Hamburg

Em caso de resposta afirmativa à questão anterior:

Constitui a lei alemã relativa ao imposto sobre os combus
tíveis nucleares, segundo a qual é cobrado um imposto para
a obtenção de receitas apenas às empresas que produzem
industrialmente eletricidade mediante a utilização de com
bustíveis nucleares, uma medida de auxílio estatal na aceção
do artigo 107.o TFUE? Quais as circunstâncias a ter em
conta na análise da questão de saber se outras empresas,
às quais não são cobrados impostos do mesmo modo, se
encontram numa situação factual e jurídica comparável?
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4. A cobrança do imposto alemão sobre os combustíveis nu
cleares está em contradição com as regras do Tratado que
institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica (Tra
tado CEEA)?

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Conseil
d’État (França) em 20 de janeiro de 2014 — Beaudout
Père et Fils SARL/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 e o.

(1) Diretiva 2008/118/CE do Conselho, de 16 de dezembro de 2008,
relativa ao regime geral dos impostos especiais de consumo e que
revoga a Diretiva 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).
(2) Diretiva 2003/96/CE do Conselho, de 27 de outubro de 2003, que
reestrutura o quadro comunitário de tributação dos produtos ener
géticos e da eletricidade (JO L 283, p. 51).

(Processo C-26/14)
(2014/C 85/31)
Língua do processo: francês
Órgão jurisdicional de reenvio
Conseil d’État

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Conseil
d’État (França) em 20 de janeiro de 2014 — Union des
syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, Syndicat national des résidences de tourisme
(SNRT) e o.
(Processo C-25/14)
(2014/C 85/30)
Língua do processo: francês
Órgão jurisdicional de reenvio
Conseil d’État

Partes no processo principal
Recorrente: Beaudout Père et Fils SARL
Recorridos: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation pro
fessionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la
boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Géné
rale Agroalimentaire — CFDT e o.
Questão prejudicial
Deve o respeito da obrigação de transparência que decorre do
artigo 56.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Euro
peia ser considerado uma condição prévia obrigatória à exten
são, por um Estado-Membro, a todas as empresas de um dado
ramo de um acordo coletivo que confia a um único operador,
escolhido pelos parceiros sociais, a gestão de um regime de
previdência complementar obrigatória instituído em benefício
dos trabalhadores?

Partes no processo principal
Recorrente: Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)

Recorridos: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation pro
fessionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résiden
ces de tourisme (SNRT) e o.

Ação intentada em 21 de janeiro de 2014 — Comissão
Europeia/República da Polónia
(Processo C-29/14)
(2014/C 85/32)
Língua do processo: polaco

Questão prejudicial
Deve o respeito da obrigação de transparência que decorre do
artigo 56.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Euro
peia ser considerado uma condição prévia obrigatória à exten
são, por um Estado-Membro, a todas as empresas de um dado
ramo de um acordo coletivo que confia a um único operador,
escolhido pelos parceiros sociais, a gestão de um regime de
previdência complementar obrigatória instituído em benefício
dos trabalhadores?

Partes
Demandante: Comissão Europeia (representantes: C. Gheorghiu e
M. Owsiany-Hornung)
Demandada: República da Polónia
Pedidos da demandante
A Comissão pede ao Tribunal de Justiça que se digne:
— declarar que a República da Polónia não cumpriu as obri
gações que lhe incumbem por força do artigo 31.o da

