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C 166/21

A Vestre Landsret (Dánia) által 2018. február 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –
Skatteministeriet kontra Estron A/S
(C-138/18. sz. ügy)
(2018/C 166/27)
Az eljárás nyelve: dán
A kérdést előterjesztő bíróság
Vestre Landsret
Az alapeljárás felei
Felperes: Skatteministeriet
Alperes: Estron A/S
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) A Kombinált Nómenklatúra (1) – a KN értelmezését szolgáló 1. és 6. általános szabállyal összefüggésben értelmezett –
90. árucsoportjához tartozó 2. megjegyzésének a) pontját akként kell-e értelmezni, hogy „azok az alkatrészek vagy
tartozékok, amelyek az ezen árucsoport vagy a 84., 85., illetve 91. árucsoporton belül valamely vtsz. alá tartozó önálló
árucikkeknek minősülnek” az említett árucsoportokon belül található négy számjegyű vámtarifaszámok alá tartozó
árukra vonatkozik, vagy a megjegyzést úgy kell értelmezni, hogy az a 84., 85., 90. és 91. árucsoporton belül a megfelelő
alszámos megjegyzésekre (az első hat számjegy) is vonatkozik?
2) A jelen ügy tárgyát képezőkhöz hasonló csatlakozókat a KN 8544 42 90, a KN 9021 40 00 vagy a KN
9021 90 10 vámtarifa-alszám alá kell-e besorolni?
3) A XVI. áruosztályhoz tartozó 1. megjegyzés m) pontját akként kell-e értelmezni, hogy a 90. árucsoportba tartozó áruk
egyidejűleg nem sorolhatók be a 84. és 85. árucsoportba is?
(1)

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet
(HL L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.)

Az Audiencia Provincial de Almería (Spanyolország) által 2018. február 23-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem – Banco Mare Nostrum S.A. kontra Ignacio Berenguel Nieto és Carmen
Sonia Salinas López
(C-147/18. sz. ügy)
(2018/C 166/28)
Az eljárás nyelve: spanyol
A kérdést előterjesztő bíróság
Audiencia Provincial de Almería
Az alapeljárás felei
Felperes: Banco Mare Nostrum S.A.
Alperesek: Ignacio Berenguel Nieto és Carmen Sonia Salinas López
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Annak megállapítása, hogy a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993.
április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (1) értelmében vett tisztességtelen feltétel nem jelent kötelezettséget,
megakadályozza-e [az Európai Unió Bíróságának 2016. december 21-i Gutiérrez Naranjo és társai] ítéletében [C-154/
15, C-307/15 és C-308/15] elismert valamennyi joghatás alkalmazását?

