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Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
W. Mölls, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Francuska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że poprzez przyjęcie i utrzymanie w mocy
systemu cen minimalnych dla papierosów dopuszczonych
do konsumpcji we Francji, podobnie jak i zakazu sprzedaży
wyrobów tytoniowych „po cenie promocyjnej sprzecznej z
celami ochrony zdrowia publicznego”, Republika Francuska
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dyrek-
tywy 95/59/WE; (1)

— obciążenie Republika Francuska kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Strona skarżąca podnosi, ze art. ust. 1 dyrektywy 5/5/WE, w
świetle wykładni Trybunału, wyraźnie zakazuje interwencji
państw członkowskich w celu wprowadzenia w sposób uzna-
niowy cen minimalnych sprzedaży detalicznej wyrobów tytonio-
wych. W zakresie, w jakim uniemożliwiają one producentom i
importerom z państw trzecich swobodnego ustalenia maksymal-
nych cen sprzedaży detalicznej każdego z ich wyrobów,
rzeczona cena minimalna ogranicza w rzeczywistości konku-
rencję ze względu na cenę i stanowi zagrożenie dla rynku
wewnętrznego.

Ponadto, jeżeli chodzi o podkreślaną przez pozwaną koniecz-
ność uchylenia wyżej wymienionego przepisu w celu ochrony
zdrowia publicznego, Komisja nie zaprzecza temu, ze w niektó-
rych okolicznościach, może okazać się konieczne odstąpienie od
przepisów traktatu WE dotyczących swobodnego przepływu
towarów w celu osiągnięcia tego celu. Jednakże w niniejszej
sprawie, zgodnie ze wcześniejszym orzecznictwem Trybunału,
cel ochrony zdrowia publicznego może w sposób odpowiedni
zostać osiągnięty poprzez zwiększone opodatkowanie wyrobów
tytoniowych, co chroniłoby zasadę swobodnego ustalania cen.

(1) Dyrektywa Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie
podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie
wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 21, str. 40).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hessisches Finanzgericht, Kassel (Niemcy)
w dniu 16 maja 2008 r. — Plantanol GmbH & Co.KG prze-

ciwko Plantanol GmbH & Co.KG

(Sprawa C-201/08)

(2008/C 183/28)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Hessisches Finanzgericht, Kassel

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Plantanol GmbH & Co.KG

Strona pozwana: Plantanol GmbH & Co.KG

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 3 dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia
w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych
(dyrektywy w sprawie biopaliw) (1), zwłaszcza w świetle
rozważań zawartych w jej motywach 10, 12, 14, 19, 22 i 27,
stoi na przeszkodzie krajowemu uregulowaniu takiemu jak
§ 50 ust. 1 pkt 1 Energiesteuergesetz (ustawy w sprawie
opodatkowania produktów energetycznych i energii elek-
trycznej) w brzmieniu nadanym Biokraftstoffquotengesetz
(ustawą w sprawie stopy biopaliw) z dnia 18 grudnia 2006 r.,
zgodnie z którym zniesiona została korzyść wynikająca
z zawartych w mieszankach paliw części biopaliw otrzymy-
wanych z oleju roślinnego, które odpowiadają normie
DIN V 51605 (stan z lipca 2006 r.)?

2) Czy wspólnotowe zasady pewności prawa i ochrony uzasad-
nionych oczekiwań wymagają, by państwo członkowskie
mogło zmienić przepisy wydane w celu zastosowania się do
tej dyrektywy i ustanawiające obowiązujący przez wiele lat
system wspierania użycia biopaliw w drodze korzyści podat-
kowych na niekorzyść uprzywilejowanego do tej pory przed-
siębiorstwa jedynie przy zaistnieniu szczególnych okolicz-
ności i w ściśle określonym okresie czasu?

(1) Dz.U. L 123, str. 42.

19.7.2008C 183/14 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


