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4) Má být výčet účelů použití dřeva ošetřeného roztokem CCA
obsažený v příloze XVII bodu 19 odst. 4 písm. b) nařízení
REACH vykládán v tom smyslu, že se jedná o taxativní
výčet všech účelů použití?
5) Lze použití dotčeného dřeva jako nosného základu prkenné
cesty přirovnat účelům použití vypočteným v uvedeném
seznamu, takže toto použití může být na základě přílohy
XVII bodu 19 odst. 4 písm. b) nařízení REACH povoleno,
jestliže jsou splněny ostatní nezbytné podmínky?
6) K jakým okolnostem je nutno při posuzování, zda existuje
riziko opakovaného styku s kůží ve smyslu přílohy XVII
bodu 19 odst. 4 písm. d) nařízení REACH, přihlédnout?
7) Je výrazem „možný“, který je obsažen v ustanovení
uvedeném v otázce 6, míněno, že opakovaný styk s kůží
musí být teoreticky možný, anebo že musí být alespoň do
jisté míry pravděpodobný?

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19.
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst.
L 312, s. 3).
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o
změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č.
793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, s. 1).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Elegktiko
Sinedrio (Corte dei Conti (Řecko)) dne 7. července 2011 —
Komisař Elegktiko Synedrio u Ministerstva kultury a
turismu v. Účetní oddělení Ministerstva kultury a turismu
a Konstantinos Antonopoulos
(Věc C-363/11)
(2011/C 269/77)
Jednací jazyk: řečtina
Předkládající soud
Corte dei Conti
Účastníci původního řízení
Žalobci: Komisař Elegktiko Synedrio u Ministerstva kultury a
turismu
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stavují konkrétně ustanovení zákona, která stanoví uvolňo
vání pracovníků ve veřejném sektoru v pracovním poměru
na dobu určitou, kteří nezastávají stálá pracovní místa a jsou
členy Výboru odborové organizace, pro výkon odborové
činnosti bez náhrady mzdy, „pracovní podmínku“ podle čl.
137 odst. 1 písm. b) ES a „pracovní podmínku“ podle usta
novení 4 bodu 1 rámcové dohody [směrnice Rady č.
1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o
pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi orga
nizacemi UNICE, CEEP a EKOS], nebo se tato otázka týká
oblastí odměn za práci a práva sdružovat se, na které se
právo Evropské unie nevztahuje?

2) V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, je
pracovník v soukromoprávním pracovním poměru na
dobu neurčitou ve veřejném sektoru, který zastává stano
vené stálé pracovní místo a vykonává stejnou práci jako
pracovník se soukromoprávním pracovním poměrem na
dobu určitou, který nezastává stálé pracovní místo, případně
„srovnatelný“ s takovým pracovníkem ve smyslu ustanovení
3 bodu 2 a 4 bodu 1 rámcové dohody nebo skutečnost, že
Ústava státu (článek 103) a příslušné prováděcí zákony pro
něho stanoví speciální služební řád (pokud jde o přijímání a
zvláštní záruky v souladu s čl. 103 odst. 3 Ústavy), stačí,
aby byl považován za nikoli „srovnatelného“ a tudíž nemohl
být pokládán za pracovníka v soukromoprávním poměru na
dobu určitou, který nezastává stálé pracovní místo?

3) V případě kladných odpovědí na předchozí otázky:

a) jestliže z vnitrostátních ustanovení vyplývá, že jsou
pracovníci ve veřejném sektoru v pracovním poměru
na dobu neurčitou, kteří zastávají stálá pracovní místa
a jsou členy Výboru odborové organizace druhého
stupně, uvolňováni (až na 9 dní v měsíci) pro výkon
odborové činnosti s náhradou mzdy, zatímco pracovníci
se stejnou odborovou kvalifikací v tomtéž veřejném
sektoru v pracovním poměru na dobu určitou, aniž by
zastávali stálé pracovní místo, jsou uvolňováni pouze
pro výkon odborové činnosti ve stejné délce bez
náhrady mzdy, představuje toto rozlišování zacházení
méně příznivé s druhou kategorií pracovníků, ve smyslu
ustanovení 4 bodu 1 rámcové dohody a

b) mohou časově omezené trvání pracovního poměru
druhé kategoie pracovníků, jakož i rozdíly pokud jde
o jejich služební řád obecně (pokud jde o přijímání,
postup, ukončení pracovního poměru) představovat
objektivní důvody pro takovou nerovnost?

Žalovaní: Účetní oddělení Ministerstva kultury a turismu a
Konstantinos Antonopoulos
Předběžné otázky
1) Představuje poskytnutí odměny za práci pracovníkovi po
dobu jeho nepřítomnosti v práci z důvodu uvolnění pro
výkon odborové činnosti pracovní podmínku nebo pracovní
podmínku ve smyslu práva Evropské unie, či nikoli? Před

4) Představuje sporné rozlišování mezi odboráři, kteří jsou
pracovníky v pracovním poměru na dobu neurčitou se
stálým pracovním místem ve veřejném sektoru a pracov
níky, kteří se stejnou odborovou kvalifikací pracují v tomtéž
veřejném sektoru v pracovním poměru na dobu určitou,
aniž by zastávali stálá pracovní místa, porušení zásady
zákazu diskriminace při výkonu odborových práv ve smyslu
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článků 12, 20, 21 a 28 Listiny základních práv Evropské
unie, nebo lze toto rozlišování odůvodnit různorodostí
služebního řádu pracovníků těchto dvou kategorií?
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Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory)
Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační
opravný prostředek

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná
Symvoulio tis Epikrateias (Řecko) dne 13. července 2011
— Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis
Kapnou v. Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon a
Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon
(Věc C-373/11)
(2011/C 269/78)
Jednací jazyk: řečtina
Předkládající soud
Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis
Kapnou (panhelénský svaz průmyslu zpracování tabáku)

— vyhovět kasačnímu opravnému prostředku podanému
společností Longevity Health Products, Inc.;
— zrušit rozhodnutí Tribunálu ze dne 15. dubna 2011 ve věci
T-95/11;
— uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu náhradu
nákladů řízení.
Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argu
menty
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek uvádí, že
napadené usnesení by mělo být zrušeno z následujících důvodů:
— argumentace Tribunálu je chybná;
— Tribunál neposoudil
ochranné známky.

argumenty

uplatněné

majitelkou

Žalovaní: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (ministr
hospodářství a financí) a Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai
Trofimon (ministr pro zemědělský rozvoj a potraviny)

Předběžné otázky
„Je ustanovení článku 69 nařízení č. 1782/2003, podle kterého
mají členské státy právo stanovit — v rámci hranice 10 %
složky vnitrostátních stropů podle článku 41 a při dodržení
podmínek uvedených v čl. 69 odst. 3 — různá procenta srážky
dodatečných plateb pro výrobce, slučitelný, v rozsahu, v němž
umožňuje toto rozdílné stanovení procenta srážky, s články 2
ES, 32 ES a 34 ES, jakož i cíli zajištění stabilní úrovně příjmu
pro výrobce a zachování venkovských oblastí?“

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 1. července
2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Centrale
Raad van Beroep — Nizozemsko) — G.A.P. Peeters —
van Maasdijk v. Raad van bestuur van het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Věc C-455/10) (1)
(2011/C 269/80)
Jednací jazyk: nizozemština
Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.
(1) Úř. věst. C 328, 4.12.2010.

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. června 2011
Longevity Health Products, Inc. proti usnesení Tribunálu
(druhého senátu) vydanému dne 15. dubna 2011 ve věci
T-95/11, Longevity Health Products v. Úřad pro
harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a
vzory) (OHIM)

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 6. července
2011 — Evropská komise v. Estonská republika

(Věc C-378/11 P)

(2011/C 269/81)

(2011/C 269/79)

Jednací jazyk: estonština

Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Longevity
Health Products, Inc. (zástupce: J. Korab, Rechtsanwalt)

(Věc C-16/11) (1)

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.
(1) Úř. věst. C 63, 26.2.2011.

