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Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Spojené kráľovstvo) 5. marca
2018 – Safeway Ltd/Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd
(Vec C-171/18)
(2018/C 190/10)
Jazyk konania: angličtina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Court of Appeal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolateľka: Safeway Ltd
Odporcovia: Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

Prejudiciálna otázka
Ak pravidlá dôchodkového poistenia podľa vnútroštátneho práva priznávajú právomoc na základe zmeny zakladateľskej
listiny trustu znížiť so spätnou účinnosťou hodnotu práv na dôchodok mužov a žien vzniknutých za obdobie od dátumu
písomného oznámenia o zamýšľaných zmenách poistenia do dátumu skutočnej zmeny zakladateľskej listiny trustu,
vyžaduje článok 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (pôvodne, a v rozhodujúcom čase, článok 119 Rímskej zmluvy),
aby sa práva na dôchodok mužov a žien vzniknuté počas tohto obdobia považovali za nedotknuteľné v tom zmysle, že ich
práva na dôchodok sú chránené pred znížením so spätou účinnosťou vykonaným prostredníctvom využitia právomoci
podľa vnútroštátneho práva?

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Spojené kráľovstvo) 5. marca
2018 – AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree/Heritage Audio SL, Pedro
Rodríguez Arribas
(Vec C-172/18)
(2018/C 190/11)
Jazyk konania: angličtina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Court of Appeal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolatelia: AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree
Odporcovia: Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

Prejudiciálne otázky
V prípadoch, keď je podnik založený alebo má sídlo v členskom štáte A a keď uskutočnil kroky na danom území
pozostávajúce z reklamy a ponúkania výrobkov na predaj pod označením, ktoré je rovnaké ako ochranná známka
Európskej únie na internetovej stránke zameranej na obchodníkov a spotrebiteľov v členskom štáte B:
i) má súd pre ochranné známky Európskej únie v členskom štáte B právomoc rozhodovať o nároku týkajúcom sa
porušenia práv k ochrannej známke Európskej únie v súvislosti s reklamou a ponukou na predaj výrobkov na tomto
území?
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ii) ak nie, aké ďalšie kritériá má tento súd pre ochranné známky Európskej únie zohľadniť pri určovaní, či má právomoc
rozhodnúť o tomto nároku?
iii) v rozsahu, v akom odpoveď na bod (ii) vyžaduje, aby tento súd pre ochranné známky Európskej únie určil, či podnik
uskutočnil aktívne kroky v členskom štáte B, aké kritériá je potrebné zobrať do úvahy pri určovaní, či podnik uskutočnil
predmetné aktívne kroky?

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 16. marca 2018 – KN/
Minister for Justice and Equality
(Vec C-191/18)
(2018/C 190/12)
Jazyk konania: angličtina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolateľ: KN
Odporca: Minister for Justice and Equality

Prejudiciálne otázky
1. S ohľadom na:
a) oznámenie, ktoré vykonalo Spojené kráľovstvo podľa článku 50 Zmluvy o EÚ;
b) neistotu pokiaľ ide o opatrenia, ktoré budú prijaté medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom na upravenie
vzťahov po odchode Spojeného kráľovstva, a
c) vyplývajúcu neistotu týkajúcu sa rozsahu, v akom by pán KN bol v praxi schopný vykonávať svoje práva podľa
Zmlúv, Charty alebo príslušných právnych predpisov, ak by bol odovzdaný do Spojeného kráľovstva a zostal vo
výkone trestu odňatia slobody po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ,
vyžaduje právo Európskej únie od dožiadaného členského štátu, aby odmietol odovzdanie osoby, ktorá je predmetom
európskeho zatykača, do Spojeného kráľovstva, ak by sa jej odovzdanie inak podľa vnútroštátneho práva členského štátu
vyžadovalo,
i) vo všetkých prípadoch?
ii) v niektorých prípadoch, s ohľadom na osobitné okolnosti prípadu?
iii) v žiadnom prípade?
2. Ak je odpoveďou na prvú prejudiciálnu otázku odpoveď uvedená v bode ii), aké sú kritériá alebo úvahy, ktoré musí súd
v dožiadanom členskom štáte posúdiť na určenie, či je odovzdanie zakázané?

