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Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski săd (Bulharsko) 3. apríla
2018 – Komisija za protivodejstvie na korupcijata i otnemane na nezakonno pridobito imuštestvo/
BP, AB, PB, Agro In 2001 EOOD, Acount Service 2009 EOOD, Invest Management OOD, Estate
OOD, Trast B OOD, Bromak OOD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska
Telekomunikatsionna Kompania AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD,
Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika AD, Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest
AD, Ken Trade EAD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.A, EFV International
Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2
Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.
(Vec C-234/18)
(2018/C 240/27)
Jazyk konania: bulharčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Sofijski gradski săd

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Komisija za protivodejstvie na korupcijata i otnemane na nezakonno pridobito imuštestvo

Žalovaní: BP, AB, PB, Agro In 2001 EOOD, Acount Service 2009 EOOD, Invest Management OOD, Estate OOD, Trast
B OOD, Bromak OOD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikationna Kompanija
AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika AD,
Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest AD, Ken Trade EAD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.
A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment
S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.

Prejudiciálne otázky
1. Má sa článok 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ (1) z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii
prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii, ktorý stanovuje „minimálne pravidlá pre zaisťovanie majetku
na účely prípadnej následnej konfiškácie“, vykladať v tom zmysle, že členským štátom umožňuje prijímať právne
predpisy o konfiškácii, ktorá sa nezakladá na odsudzujúcom rozsudku?

2. Vyplýva z článku 1 ods. 1 s ohľadom na článok 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ
z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii, že už samotné
začatie trestného konania voči osobe, ktorej majetok je predmetom konfiškácie, je postačujúce na to, aby bolo začaté
a vedené občianske súdne konanie o konfiškácii?

3. Je prípustný rozširujúci výklad dôvodov uvedených v článku 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/
42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii, ktorý
povoľuje občianskoprávnu konfiškáciu nezakladajúcu sa na odsudzujúcom rozsudku?

4. Má sa článok 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii
prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii vykladať v tom zmysle, že už len z dôvodu diskrepancie
medzi majetkovou hodnotou a zákonnými príjmami osoby možno odňať vlastnícke právo získané priamo alebo
nepriamo z trestnej činnosti bez toho, aby existoval právoplatný rozsudok v trestnom konaní, ktorý by konštatoval
spáchanie trestného činu danou osobou?

5. Má sa ustanovenie článku 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení
a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii vykladať v tom zmysle, že konfiškáciu majetku
tretích osôb upravuje ako subsidiárne alebo alternatívne opatrenie k priamej konfiškácii, alebo ako subsidiárne opatrenie
k rozšírenej konfiškácii?
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6. Má sa ustanovenie článku 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení
a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii vykladať v tom zmysle, že zabezpečuje
uplatnenie prezumpcie neviny a zakazuje konfiškáciu, ktorá sa nezakladá na odsudzujúcom rozsudku?
(1)

Ú. v. EÚ L 127, 2014, s. 39.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Napoli
(Taliansko) 5. apríla 2018 – easyJet Airline Co. Ltd/Regione Campania
(Vec C-241/18)
(2018/C 240/28)
Jazyk konania: taliančina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Commissione tributaria provinciale di Napoli

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: easyJet Airline Co. Ltd
Žalovaný: Regione Campania

Prejudiciálna otázka
Majú sa články 4 a 5 a príloha II smernice 30/2002/ES (1) vykladať v tom zmysle, že je s týmito ustanoveniami Spoločenstva
nezlučiteľný článok 1 ods. 169 až 174 zákona regiónu Kampánie č. 5/2003 v rozsahu, v akom stanoveniu dane
nepredchádza komplexný plán týkajúci sa opatrenia, ktoré sa má prijať na účely obmedzenia hluku na letiskách
a v susedných oblastiach v zmysle článku 5 a prílohy II uvedenej smernice?
(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES z 26. marca 2002 o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových
obmedzení podmienených hlukom na letiskách spoločenstva (Ú. v. ES L 85, 2002, s. 40; Mim. vyd. 07/006, s. 96).

Žaloba podaná 13. apríla 2018 – Európska komisia/Írsko
(Vec C-261/18)
(2018/C 240/29)
Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Noll-Ehlers, J. Tomkin, splnomocnení zástupcovia)
Žalovaný: Írsko

Návrhy žalobkyne
— určil, že Írsko tým, že neprijalo opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s druhým bodom rozsudku Súdneho dvora
vo veci C-215/06 (1), Komisia/Írsko, porušilo svoje povinnosti vyplývajúce z článku 260 ZFEÚ,
— zaviazal Írsko na zaplatenie Komisii paušálnej sumu 1 343,2 eura vynásobenú počtom dní od vyhlásenia rozsudku vo
veci C-215/06 do buď splnenia povinnosti vyplývajúcej z tohto rozsudku zo strany Írska, alebo vyhlásenia rozsudku
v tejto veci, a to podľa toho, ktorá z udalostí nastane skôr, pričom minimálna paušálna suma je 1 685 000 eur,

