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3. Faptul că o bandă pentru circulația autobuzelor de pe un
drum public este pusă la dispoziția „Black Cabs” însă nu și la
dispoziția „minicabs” în intervalele orare de utilizare a
respectivei benzi de circulație este de natură să afecteze
schimburile comerciale dintre statele membre în sensul arti
colului 107 alineatul (1) TFUE, în condițiile în care drumul
în discuție este situat în centrul Londrei și nu există niciun
obstacol în calea cetățenilor din alte state membre să dețină
sau să conducă „Black Cabs” sau „minicabs”?

Cerere de decizie preliminară
Contencioso-Administrativo no 1
octombrie 2013 — Ministerio
SA/Concello de

introdusă de Juzgado
de Ferrol (Spania) la 1
de Defensa, Navantia
Ferrol

(Cauza C-522/13)

C 367/25

Părțile din procedura principală
Reclamant: Eycke Braun

Pârât: Land Baden-Württemberg

Întrebările preliminare
Directiva 69/335/CEE a Consiliului din 17 iulie 1969 privind
taxele indirecte aplicate majorării capitalului (1), astfel cum a fost
modificată prin Directiva 85/303/CEE a Consiliului din 10 iunie
1985 (2) trebuie interpretată în sensul că taxele [percepute] de
un notar public pentru autentificarea unui act juridic având ca
obiect transformarea unei societăți de capital într-un alt tip de
societate de capital constituie impozite în sensul directivei, chiar
dacă transformarea nu conduce la o majorare a capitalului
societății cesionare sau al societății transformate?

(2013/C 367/44)
Limba de procedură: spaniola
Instanța de trimitere

(1) JO L 249, p. 25, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 9.
(2) Directiva 85/303/CEE a Consiliului din 10 iunie 1985 de modificare
a Directivei 69/335/CEE privind taxele indirecte aplicate majorării de
capital (JO L 156, p. 23, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 75).

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1
Părțile din procedura principală
Reclamante: Ministerio de Defensa, Navantia SA
Pârât: Concello de Ferrol

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal
administratif de Strasbourg (Franța) la 8 octombrie 2013
— Geoffrey Léger/Ministre des affaires sociales et de la
santé, Etablissement français du sang

Întrebarea preliminară
Scutirea fiscală de impozitul pe bunurile imobiliare de care bene
ficiază NAVANTIA SL este compatibilă cu articolul 107 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și dacă
este compatibilă cu articolul 107 din TFUE posibilitatea ca un
stat membru (SPANIA) să instituie o scutire fiscală cu privire la
un teren (bunul imobil cu numărul de referință cadastral
2825201QA5422N0001YG) aflat în proprietatea sa și pos la
dispoziția unei întreprinderi private cu capital integral public
(NAVANTIA SL), în incinta căruia aceasta furnizează bunuri și
prestează servicii care pot fi comercializate între statele membre?

(Cauza C-528/13)
(2013/C 367/46)
Limba de procedură: franceza
Instanța de trimitere
Tribunal administratif de Strasbourg

Părțile din procedura principală
Reclamant: Geoffrey Léger
Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht
Karlsruhe (Germania) la 3 octombrie 2013 — Eycke
Braun/Land Baden-Württemberg
(Cauza C-524/13)
(2013/C 367/45)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Amtsgericht Karlsruhe

Pârâți: Ministre des affaires sociales et de la santé, Etablissement
français du sang

Întrebarea preliminară
Având în vedere anexa III la Directiva 2004/33/CE (1), împre
jurarea că un bărbat întreține raporturi sexuale cu un alt bărbat
constituie, în sine, un comportament sexual care expune riscului
de a contracta boli infecțioase grave transmisibile prin sânge și
care justifică o excludere permanentă de la donarea de sânge a
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subiecților care au avut acest comportament sexual, sau este
doar susceptibilă să constituie, în funcție de circumstanțele
specifice cauzei, un comportament sexual care expune riscului
de a contracta boli infecțioase grave transmisibile prin sânge și
care justifică o excludere temporară de la donarea de sânge
pentru o perioadă determinată după încetarea comporta
mentului riscant?

(1) Directiva 2004/33/CE a Comisiei din 22 martie 2004 de punere în
aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European și a
Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe tehnice pentru
sânge și componente sanguine (JO L 91, p. 25, Ediție specială,
15/vol. 11, p. 110).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour
constitutionnelle (Belgia) la 17 octombrie 2013 —
Mohamed M'Bodj/Conseil des ministres
(Cauza C-542/13)
(2013/C 367/47)
Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere
Cour constitutionnelle

Părțile din procedura principală

14.12.2013

Întrebările preliminare
1. Articolul 2 literele (e) și (f) și articolele 15, 18, 28 și 29 din
Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004
privind standardele minime referitoare la condițiile pe care
trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau
apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat
sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de
protecție internațională și referitoare la conținutul protecției
acordate (1), trebuie interpretate în sensul că nu numai
persoana căreia i s-a acordat, la cerere, statutul de
protecție subsidiară de către o autoritate independentă a
statului membru trebuie să poată beneficia de protecția
socială și de îngrijirea sănătății vizate la articolele 28 și 29
din această directivă, ci și străinul a cărui ședere pe teritoriul
unui stat membru este autorizată de o autoritate adminis
trativă a acestui stat membru și care suferă de o boală de așa
natură încât determină un risc real pentru viața sau inte
gritatea sa corporală sau un risc real de tratament inuman
sau degradant atunci când nu există niciun tratament
adecvat în țara sa de origine sau în țara în care are reședința?
2. Dacă prima întrebare preliminară impune un răspuns care
implică faptul că cele două categorii de persoane care sunt
descrise în cuprinsul său trebuie să poată beneficia de
protecția socială și de îngrijirea sănătății vizate acolo,
articolul 20 alineatul (3), articolul 28 alineatul (2) și
articolul 29 alineatul (2) din aceeași directivă trebuie inter
pretate în sensul că obligația care revine statelor membre de
a ține cont de situația specifică a persoanelor vulnerabile
precum persoanele cu handicap implică faptul că trebuie
să fie acordate acestora prestații prevăzute de Legea din
27 februarie 1987 privind prestațiile acordate persoanelor
cu handicap, ținând cont de faptul că un ajutor social care ia
în considerare handicapul poate fi acordat pe baza Legii
organice din 8 iulie 1976 a centrelor publice de acțiune
socială?

Reclamant: Mohamed M'Bodj
Pârât: Conseil des ministres

(1) JO L 304, p. 12, rectificare în JO 2005, L 204, p. 24, Ediție specială,
19/vol. 7, p. 52.

