
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) 
w dniu 4 czerwca 2014 r. – LFB Biomédicaments, Association des déficitaires en Alpha 1 

Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France) przeciwko Ministre du travail, de l’emploi et de la 
santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat

(Sprawa C-271/14)

(2014/C 282/28)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d’État

Strony w postępowaniu głównym

Strony skarżące: LFB Biomédicaments, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1- 
France)

Strony pozwane: Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de 
l’Etat

Pytanie prejudycjalne

Czy przepisy art. 6 pkt 5 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 
krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (1) nakładają obowiązek uzasadnienia decyzji o wykreśleniu leku gotowego 
z wykazu produktów leczniczych podawanych pacjentom hospitalizowanym w zakładach opieki zdrowotnej, których 
koszty mogą być pokryte w ramach obowiązkowych systemów ubezpieczenia zdrowotnego dodatkowo, oprócz kosztów 
świadczeń szpitalnych pokrywanych w ramach ryczałtów odnoszących się do pobytu i świadczeń zdrowotnych ustalonych 
dla poszczególnych jednorodnych grup pacjentów? 

(1) Dz.U. L 40, s. 8.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) 
w dniu 5 czerwca 2014 r. – Pierre Fabre Médicament przeciwko Ministre du budget, des comptes 

publics et de la réforme de l'Etat, Ministre des affaires sociales et de la santé

(Sprawa C-273/14)

(2014/C 282/29)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d’État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Pierre Fabre Médicament

Strony pozwane: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, Ministre des affaires sociales et de la santé

Pytania prejudycjalne

Czy przepisy art. 6 pkt 3 i 5 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 
krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (1) mają zastosowanie do decyzji o wykreśleniu leku gotowego z wykazu 
produktów leczniczych podawanych pacjentom hospitalizowanym w zakładach opieki zdrowotnej, których koszty mogą 
być pokryte w ramach obowiązkowych systemów ubezpieczenia zdrowotnego dodatkowo, oprócz kosztów świadczeń 
szpitalnych pokrywanych w ramach ryczałtów odnoszących się do pobytu i świadczeń zdrowotnych ustalonych dla 
poszczególnych jednorodnych grup pacjentów? 

(1) Dz.U. L 40, s. 8.
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