
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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