
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 
22 października 2013 r. — Les Laboratoires Servier SA 
przeciwko Ministre des affaires sociales et de la santé, 

Ministre de l'Économie et des Finances 

(Sprawa C-691/13) 

(2014/C 85/28) 

Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Conseil d'État. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Les Laboratoires Servier SA. 

Strona pozwana: Ministre des affaires sociales et de la santé, 
Ministre de l'Économie et des Finances. 

Pytanie prejudycjalne 

Czy przepisy art. 6 pkt [ust.] 2 dyrektywy Rady 89/105/EWG z 
dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczącej przejrzystości środków 
regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone 
do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajo
wego systemu ubezpieczeń zdrowotnych ustanawiają 
obowiązek uzasadniania decyzji o wpisie lub o ponownym 
wpisie do wykazu produktów leczniczych uprawniających do 
refundacji przez kasy ubezpieczenia zdrowotnego, które — 
poprzez ograniczenie w stosunku do przedstawionego wniosku 
wskazań terapeutycznych uprawniających do zwrotu kosztów 
albo poprzez uzależnienie takiej refundacji od spełnienia prze
słanek dotyczących, między innymi, kwalifikacji lekarzy przepi
sujących lek, organizacji opieki czy obserwacji pacjentów czy w 
jakikolwiek inny sposób — umożliwiają refundację przez kasy 
ubezpieczenia zdrowotnego tylko odnośnie do części pacjentów 
mogących korzystać z produktu leczniczego lub tylko w okre 
ślonych okolicznościach? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 
7 stycznia 2014 r. — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH 

przeciwko Hauptzollamt Osnabrück 

(Sprawa C-5/14) 

(2014/C 85/29) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Finanzgericht Hamburg 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH 

Strona pozwana: Hauptzollamt Osnabrück 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 267 zdanie drugie w związku ze zdaniem pierw
szym lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) uprawnia sąd państwa członkowskiego do skiero
wania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
pytań, które stawiane mu są w związku z legalnością ustawy 
krajowej odnośnie do wykładni prawa Unii, również wtedy, 
gdy sąd ten z jednej strony nie tylko ma wątpliwości co do 
zgodności ustawy z prawem Unii, ale z drugiej strony 
doszedł również do przekonania, że ustawa krajowa jest 
sprzeczna z konstytucją krajową, i z tego powodu w 
równoległej sprawie zwrócił się już do sądu konstytucyj
nego, który na podstawie prawa krajowego jest wyłącznie 
uprawniony do stwierdzania niekonstytucyjności ustaw, ale 
jeszcze nie wydał orzeczenia? 

2) W razie odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: 

Czy dyrektywy 2008/118/WE ( 1 ) i 2003/96/WE ( 2 ) przyjęte 
w celu harmonizacji podatków akcyzowych w odniesieniu 
do produktów energetycznych i energii elektrycznej stoją na 
przeszkodzie wprowadzeniu podatku krajowego nakłada
nego na paliwa jądrowe, które wykorzystywane są do prze
mysłowego wytwarzania energii elektrycznej? Czy zależy to 
od tego, czy można oczekiwać, że podatek krajowy może 
zostać przerzucony poprzez cenę energii elektrycznej na 
odbiorcę, i co należy w danym przypadku rozumieć jako 
przerzucenie? 

3) Czy przedsiębiorstwo może się bronić przed podatkiem, 
który państwo członkowskie nakłada w celu uzyskania 
dochodów na wykorzystanie paliw jądrowych do przemy
słowego wytwarzania energii elektrycznej, podnosząc zarzut, 
że nałożenie podatku stanowi niezgodną z prawem Unii 
pomoc państwa w rozumieniu art. 107 TFUE? 

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na powy 
ższe pytanie: 

Czy niemiecka ustawa o podatku od paliw jądrowych, na 
podstawie której w celu uzyskania dochodów podatek jest 
nakładany tylko na przedsiębiorstwa, które wytwarzają prze
mysłowo energię elektryczną z wykorzystaniem paliw jądro
wych, stanowi środek pomocy państwa w rozumieniu art. 
107 TFUE? Jakie okoliczności są istotne przy badaniu, czy 
inne przedsiębiorstwa, na które podatki nie są nakładane w 
ten sam sposób, znajdują się w porównywalnej sytuacji 
faktycznej i prawnej?
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4) Czy nałożenie niemieckiego podatku od paliw jądrowych 
jest sprzeczne z uregulowaniami Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (TEWEA)? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchyla
jąca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. 2009, L 9, s. 12). 

( 2 ) Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w 
sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych doty
czących opodatkowania produktów energetycznych i energii elek
trycznej (Dz.U. L 283, s. 51). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 20 stycznia 
2014 r. — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) 
przeciwko Ministre du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat 

national des résidences de tourisme (SNRT) i in. 

(Sprawa C-25/14) 

(2014/C 85/30) 

Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Conseil d'État. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS). 

Strona pozwana: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des rési
dences de tourisme (SNRT) i in. 

Pytania prejudycjalne 

Czy poszanowanie wynikającego z art. 56 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej obowiązku przejrzystości stanowi 
bezwzględnie wiążący warunek wstępny do objęcia przez 
państwo członkowskie wszystkich przedsiębiorstw danej branży 
układem zbiorowym, który powierza jednemu podmiotowi, 
wybranemu przez partnerów społecznych, zarządzanie 
obowiązkowym uzupełniającym systemem ubezpieczeniowym 
ustanowionym na rzecz pracowników? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 20 stycznia 
2014 r. — Beaudout Père et Fils SARL przeciwko 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 i in. 

(Sprawa C-26/14) 

(2014/C 85/31) 

Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Conseil d'État. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Beaudout Père et Fils SARL. 

Strona pozwana: 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 i in. 

Pytania prejudycjalne 

Czy poszanowanie wynikającego z art. 56 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej obowiązku przejrzystości stanowi 
bezwzględnie wiążący warunek wstępny do objęcia przez 
państwo członkowskie wszystkich przedsiębiorstw danej branży 
układem zbiorowym, który powierza jednemu podmiotowi, 
wybranemu przez partnerów społecznych, zarządzanie 
obowiązkowym uzupełniającym systemem ubezpieczeniowym 
ustanowionym na rzecz pracowników? 

Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2014 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej 

(Sprawa C-29/14) 

(2014/C 85/32) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: C. 
Gheorghiu i M. Owsiany-Hornung, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że poprzez nieobjęcie komórek rozrodczych, 
tkanek płodowych i tkanek zarodkowych zakresem stoso
wania przepisów prawa krajowego stanowiących trans
pozycję dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego
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