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Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Združeno kraljestvo)
5. marca 2018 – Safeway Ltd/Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd
(Zadeva C-171/18)
(2018/C 190/10)
Jezik postopka: angleščina
Predložitveno sodišče
Court of Appeal

Stranke v postopku v glavni stvari
Pritožnica: Safeway Ltd
Nasprotni stranki v postopku s pritožbo: Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

Vprašanje za predhodno odločanje
Če se s pravili pokojninskega načrta v skladu z nacionalnim pravom na podlagi spremembe skrbniškega akta podeli
pooblastilo za retroaktivno znižanje vrednosti pridobljenih pokojninskih pravic moških in žensk za obdobje od datuma
pisnega obvestila o načrtovanih spremembah pokojninskega načrta do datuma, ko je bil skrbniški akt dejansko spremenjen,
ali člen 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (prej in v času dejanskega stanja člen 119 Rimske pogodbe) zahteva, da se
pridobljene pokojninske pravice moških in žensk v tem obdobju obravnavajo kot pravice, v katere se ne sme posegati, tako
da so njihove pokojninske pravice varne pred retroaktivnim znižanjem na podlagi pooblastila, podeljenega v skladu
z nacionalnim pravom?

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Združeno kraljestvo)
5. marca 2018 – AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree/Heritage Audio SL,
Pedro Rodríguez Arribas
(Zadeva C-172/18)
(2018/C 190/11)
Jezik postopka: angleščina
Predložitveno sodišče
Court of Appeal

Stranke v postopku v glavni stvari
Pritožniki: AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree
Nasprotni stranki: Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

Vprašanja za predhodno odločanje
V okoliščinah, v katerih je podjetje ustanovljeno in ima sedež v državi članici A ter je na njenem ozemlju poskrbelo za
oglaševanje in ponujanje blaga za prodajo pod znakom, popolnoma enakim blagovni znamki EU, na spletišču, namenjenem
trgovcem in potrošnikom v državi članici B:
(i) ali je sodišče za blagovne znamke EU v državi članici B pristojno za obravnavanje zahtevka zaradi kršitve blagovne
znamke EU v zvezi z oglaševanjem in ponujanjem blaga za prodajo na zadevnem ozemlju?
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(ii) Če ni, katera druga merila mora navedeno sodišče za blagovne znamke EU upoštevati pri ugotavljanju, ali je pristojno
za obravnavo navedenega zahtevka?
(iii) Če je za odgovor na vprašanje (ii) nujno, da sodišče za blagovne znamke EU ugotovi, ali je podjetje dejavno ukrepalo
v državi članici B, katera merila je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali je podjetje tako dejavno ukrepalo?

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 16. marca 2018 – KN/
Minister for Justice and Equality
(Zadeva C-191/18)
(2018/C 190/12)
Jezik postopka: angleščina
Predložitveno sodišče
Supreme Court

Stranki v postopku v glavni stvari
Vlagatelj pravnega sredstva: KN
Nasprotna stranka: Minister for Justice and Equality

Vprašanja za predhodno odločanje
1 Ali se ob upoštevanju
(a) dejstva, da je Združeno kraljestvo podalo uradno obvestilo na podlagi člena 50 PEU,
(b) negotovosti v zvezi s sporazumi, ki jih bosta sprejela Evropska unija in Združeno kraljestvo za ureditev odnosov po
izstopu Združenega kraljestva, ter
(c) posledične negotovosti v zvezi s tem, v kolikšnem obsegu bi lahko KN v praksi užival pravice na podlagi Pogodb,
Listine ali upoštevne zakonodaje, če bi bil predan Združenemu kraljestvu in bi bil v zaporu še po izstopu te države,
od države članice na podlagi prava Unije zahteva, da Združenemu kraljestvu predajo osebe, ki je predmet evropskega
naloga za prijetje in katere predaja bi se sicer zahtevala na podlagi nacionalne zakonodaje države članice,
(i) zavrne v vseh primerih,
(ii) zavrne v nekaterih primerih ob upoštevanju posebnih okoliščin zadeve ali
(iii) je ne zavrne v nobenem primeru?
2 Če je treba na prvo vprašanje odgovoriti, kot je navedeno v točki (ii), katera merila ali preudarke mora sodišče države
članice, od katere se zahteva predaja, presoditi, da ugotovi, ali je predaja prepovedana?

