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Преюдициално запитване от Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Литва), постъпило на
2 януари 2018 г. — Група народни представители в Seimas
(Дело C-2/18)
(2018/C 104/24)
Език на производството: литовски
Запитваща юрисдикция
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Конституционен съд на Република Литва)

Страни в главното производство
Вносител: Група народни представители в Seimas (литовския парламент)
Встъпила страна: литовският парламент

Преюдициални въпроси
1. Може ли член 148, параграф 4 от Регламент № 1308/2013 (1) да се тълкува в смисъл, че с цел укрепване на позицията
при водене на преговори на производителите на сурово мляко и предотвратяване на нелоялни търговски практики,
отчитайки някои специфични структурни характеристики на сектора на млякото и млечните продукти на държавата
членка и промените на пазара на мляко, този член не забранява приемането на национална правна уредба, която
ограничава свободата на договарящите страни да договарят покупната цена за суровото мляко с това, че на изкупвача на
сурово мляко се забранява да плаща различни цени за суровото мляко на продавачите на сурово мляко от една и съща
група, групирани в зависимост от количеството на продаденото мляко, които не принадлежат към признати организации
на млекопроизводители, за сурово мляко със същото качество и състав като това, доставено на изкупвача по същия начин,
поради което страните не са в състояние да се споразумеят за различна покупна цена за сурово мляко, като вземат предвид
някакви други фактори?
2. Може ли член 148, параграф 4 от Регламент № 1308/2013 да се тълкува в смисъл, че с цел укрепване на позицията при
водене на преговори на производителите на сурово мляко и предотвратяване на нелоялни търговски практики, отчитайки
някои специфични структурни характеристики на сектора на млякото и млечните продукти на държавата членка и
промените на пазара на мляко, този член не забранява приемането на национална правна уредба, която ограничава
свободата на договарящите страни да договарят покупната цена за суровото мляко с това, че на изкупвача на сурово мляко
се забранява неоправдано да намалява покупната цена на суровото мляко, а намаляването на цената с повече от 3 % е
възможно само ако държавна институция признае такова намаляване за оправдано?

(1)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/
2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 2013 г., стр. 671).

Жалба, подадена на 2 януари 2018 г. от Confédération européenne des associations d’horlogersréparateurs (CEAHR) срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 23 октомври
2017 г. по дело T-712/14, Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs
(CEAHR)/Европейска комисия
(Дело C-3/18 P)
(2018/C 104/25)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) (представител: P. A. Benczek,
Rechtsanwalt)

