
Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 3 ust. 5 w związku z lit. b) i c) załącznika A do 
dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 ) 
należy interpretować w ten sposób, że krajowe uregulowanie 
ustawowe dotyczące zmian ceny w umowach na dostawy 
prądu zawartych z odbiorcami będącymi gospodarstwami 
domowymi zaopatrywanymi w prąd w ramach ogólnego 
obowiązku dostawy (odbiorcy taryfowi) spełnia wymogi 
niezbędnego stopnia przejrzystości, jeżeli w uregulowaniu tym 
nie wskazuje się przyczyn, warunków i zakresu zmiany ceny, 
jednakże zagwarantowane jest, że przedsiębiorstwo dostaw 
prądu poinformuje swoich odbiorców z góry w odpowiednim 
terminie o każdej zmianie ceny i że odbiorcy ci mają możliwość 
rozwiązania umowy, jeżeli nie zamierzają zaakceptować poda
nych im do wiadomości zmienionych warunków? 

( 1 ) Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE, Dz.U. L 176, 
s. 37. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w 
dniu 28 lipca 2011 r. — Blanka Soukupová przeciwko 

Ministerstvu zemědělství 
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Sąd krajowy 

Nejvyšší správní soud 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Blanka Soukupová 

Strona pozwana: Ministerstvo zemědělství 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy pojęcie „normalny wiek emerytalny” w momencie 
przekazywania gospodarstwa zgodnie z art. 11 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 
1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
(EFOGR) oraz zmieniającego i uchylającego niektóre 
rozporządzenia ( 1 ) można interpretować jako „wiek 
wymagany do nabycia uprawnień do świadczeń emerytal
nych” przez danego wnioskodawcę w świetle przepisów 
krajowych? 

2) Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest twierdząca, to czy 
zgodne z prawem Unii Europejskiej i z ogólnymi zasadami 

prawa Unii Europejskiej jest, aby „normalny wiek emery
talny” w momencie przekazywania gospodarstwa został 
określony odmiennie dla poszczególnych wnioskodawców, 
w zależności od ich płci i liczby dzieci, które wychowali? 

3) Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest przecząca, to 
jakie kryteria powinien wziąć pod uwagę sąd krajowy, 
dokonując wykładni pojęcia „normalny wiek emerytalny” 
w momencie przekazywania gospodarstwa zgodnie z 
art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 
17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej (EFOGR) oraz zmieniającego i uchylającego niektóre 
rozporządzenia? 

( 1 ) Dz.U. 1999 L 160, s. 80. 

Odwołanie wniesione w dniu 28 lipca 2011 r. przez 
Komisję Europejską od wyroku Sądu z dnia 17 maja 
2011 r. w sprawie T-1/08, Buczek Automotive przeciwko 

Komisji 
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Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: A. 
Stobiecka-Kuik, T. Maxian Rusche, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Buczek Automotive Sp. z o.o., Rzecz
pospolita Polska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie wyroku Sądu z 17 maja 2011 roku w sprawie 
T-1/08 Buczek Automotive Sp. z o.o. przeciwko Komisji w 
zakresie, w jakim stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; 

— wydanie ostatecznego wyroku w kwestiach będących przed
miotem niniejszego odwołania; 

— zwrócenie decyzji do Sądu do ponownego rozpatrzenia w 
zakresie pozostałych zarzutów podniesionych w pierwszej 
instancji; 

— rozstrzygnięcie o kosztach w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Zarzuty i główne argumenty 

Komisja podnosi w odwołaniu dwa zarzuty, a mianowicie naru
szenia art. 107, ust. 1 TFUE oraz naruszenia art. 107, ust. 1 
TFUE w związku z art. 296 TFUE i Protokołu nr 8 do Aktu 
Przystąpienia 2004 w sprawie restrukturyzacji polskiego 
hutnictwa żelaza i stali ( 1 ) (dalej „Protokół nr 8”).
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