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Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(Španielsko) 10. októbra 2017 – Prenatal S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de
Cataluña (T.E.A.R.C.)
(Vec C-589/17)
(2018/C 022/28)
Jazyk konania: španielčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Prenatal S.A.
Žalovaný: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

Prejudiciálne otázky
1. Je rozhodnutie Komisie K(2008) 6317 v konečnom znení z 3. novembra 2008, ktorým sa určuje, že treba pristúpiť
k dodatočnému vybratiu dovozného cla a že odpustenie tohto cla nie je odôvodnené osobitosťou situácie týkajúcej sa
dovozu textilných výrobkov deklarovaných ako pochádzajúcich z Jamajky (vec REM 03/07), v rozpore s právom Únie,
najmä s článkom 220 ods. 2 písm. b) a článkom 239 Colného kódexu Spoločenstva?
2. Ak Komisia po podaní žiadosti o odpustenie cla oznámi rozhodnutie, podľa ktorého sa vec zo skutkového a právneho
hľadiska podobá inej skoršej veci, o ktorej Komisia už rozhodla, alebo rozhodnutie, podľa ktorého prebieha konanie
týkajúce sa podobnej veci, má sa niektoré z týchto rozhodnutí považovať za akt s právnym obsahom, ktorým sú viazané
orgány členského štátu, v ktorom sa podá žiadosť o odpustenie cla, a preto ho môže žiadateľ o odpustenie [článok 239
nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1)] alebo
nevybratie [článok 220 ods. 2 písm. b) uvedeného Colného kódexu Spoločenstva] cla napadnúť žalobou?
3. V prípade, ak sa uvedené rozhodnutie nepovažuje za rozhodnutie Komisie so záväzným právnym obsahom, prináleží
vnútroštátnym orgánom posúdiť, či je daný prípad zo skutkového a právneho hľadiska podobný?
4. V prípade kladnej odpovede, ak sa uskutočnilo také preskúmanie a dospelo sa k záveru, že nejde o podobné prípady,
treba uplatniť článok 905 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie
Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2), a preto musí Komisia vydať rozhodnutie
s právnym obsahom, ktorým sú tieto vnútroštátne orgány viazané?

(1)
(2)

Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307
Ú. v. ES L 253, 1993, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof (Belgicko) 16. októbra
2017 – Belgisch Syndicaat van Chiropraxie a i.
(Vec C-597/17)
(2018/C 022/29)
Jazyk konania: holandčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Grondwettelijk Hof

