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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 22. února 2018 –
Skatteministeriet v. Estron A/S
(Věc C-138/18)
(2018/C 166/27)
Jednací jazyk: dánština
Předkládající soud
Vestre Landsret

Účastníci původního řízení
Žalobce: Skatteministeriet
Žalovaná: Estron A/S

Předběžné otázky
1) Má být poznámka 2 písm. a) kapitoly 90 kombinované nomenklatury (1) ve spojení s všeobecnými pravidly 1 a 6 pro
výklad KN vykládána tak, že výraz „části, součásti a příslušenství, které jsou zbožím zahrnutým v jakémkoliv z čísel této
kapitoly nebo kapitol 84, 85 nebo 91“, odkazuje na zboží v čtyřmístných číslech těchto kapitol, nebo má být poznámka
vykládána tak, že odkazuje také na související poznámky k položkám (prvních šest čísel) v kapitolách 84, 85, 90 a 91?
2) Mají být takové konektory, jako jsou konektory dotčené v projednávané věci, zařazeny do podpoložky 8544 42 90 KN,
podpoložky 9021 40 00 KN, nebo podpoložky 9021 90 10 KN?
3) Má být poznámka 1 písm. m) k třídě XVI vykládána v tom smyslu, že pokud zboží patří do kapitoly 90, nemůže patřit
i do kapitoly 84 a 85?
(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
(Úř. věst. 1987, L 256, s. 1).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Almería (Španělsko) dne
23. února 2018 – Banco Mare Nostrum S.A. v. Ignacio Jesús Berenguel Nieto a Carmen Sonia Salinas
López
(Věc C-147/18)
(2018/C 166/28)
Jednací jazyk: španělština
Předkládající soud
Audiencia Provincial de Almería

Účastníci původního řízení
Odvolatelka: Banco Mare Nostrum, S.A.
Odpůrci: Ignacio Jesús Berenguel Nieto a Carmen Sonia Salinas López

Předběžné otázky
1) Brání určení neplatnosti zneužívající ujednání ve smyslu směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993
o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (1) na základě rozsudku uplatňování všech účinků uznaných
rozsudkem [Soudního dvora ze dne 21. prosince 2016, Gutiérrez Naranjo a další, C-154/15, C-307/15 a C-308/15]?

