
Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 107 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że mechanizm przewidujący obowiązek zakupu energii 
elektrycznej wytworzonej przez instalacje korzystające z energii słonecznej po cenie wyższej od ceny rynkowej, który 
jest finansowany przez odbiorców końcowych energii elektrycznej, taki jak ten wynikający z zarządzeń ministerialnych 
z dnia 10 lipca 2006 r. (JORF nr 171 z dnia 26 lipca 2006 r, s. 11133) oraz z dnia 12 stycznia 2010 r. (JORF nr 0011 
z dnia 14 stycznia 2010 r., s. 727) określających warunki zakupu tej energii elektrycznej, w związku z ustawą nr 2000– 
108 z dnia 10 lutego 2000 r. o modernizacji i rozwoju energetyki publicznej oraz dekretem nr 2001-410 z dnia 
10 maja 2001 r., stanowi pomoc państwa?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy art. 108 ust. 3 TFUE należy interpretować 
w ten sposób, że brak uprzedniego zgłoszenia tego mechanizmu Komisji Europejskiej wpływa na ważność ww. 
zarządzeń skutkujących wprowadzeniem spornego środka pomocy w życie?

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Sibiu – Rumunia) – Nicolae Ilie Nicula/ 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, dawniej Administraţia Finanţelor Publice 
a Municipiului Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu, przy udziale: Cristina Lenuța Stoica

(Sprawa C-609/14) (1)

(2016/C 475/20)

Język postępowania: rumuński

Prezes dziewiątej izby Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 107 z 30.3.2015.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Oradea – Rumunia) – SC Vicdantrans SRL/ 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Bihor, Administrația Fondului pentru Mediu

(Sprawa C-73/15) (1)

(2016/C 475/21)

Język postępowania: rumuński

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 155 z 11.5.2015.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Constanţa – Rumunia) – Maria Bosneaga/ 

Instituția Prefectului – județul Constanța – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 
și Înmatriculare a Vehiculelor

(Sprawa C-235/15) (1)

(2016/C 475/22)

Język postępowania: rumuński

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 270 z 17.8.2015.
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