C 249/10

SK

Úradný vestník Európskej únie

16.7.2018

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poľsko) 17. apríla
2018 – Aqua med sp. z o.o. so sídlom v Opalenici/Irena Skóra
(Vec C-266/18)
(2018/C 249/14)
Jazyk konania: poľština
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Sąd Okręgowy w Poznaniu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Aqua med sp. z o.o. so sídlom v Opalenici
Žalovaná: Irena Skóra

Prejudiciálne otázky
1. Má sa preskúmanie ustanovení zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom týkajúcich sa určenia súdnej príslušnosti, ktoré
vnútroštátny súd vykonáva z úradnej povinnosti na základe článku 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993
o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (1) a judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (rozsudok vo veci
Pannon GSM, C-243/08), vzťahovať aj na také ustanovenia zmluvy, ktoré síce upravujú otázku súdnej príslušnosti pre
prípad sporov medzi stranami, avšak robia tak len formou odkazu na vnútroštátne právo?
2. Ak bude odpoveď na prvú otázku kladná: Má súdom vykonávané preskúmanie viesť k uplatneniu pravidiel príslušnosti
takým spôsobom, že sa spotrebiteľovi zabezpečí ochrana podľa smernice, a teda o veci môže rozhodnúť súd, ktorý je
najbližšie bydlisku alebo miestu obvyklého pobytu spotrebiteľa?

(1)

Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko)
17. apríla 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA/Compania Naţională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
(Vec C-267/18)
(2018/C 249/15)
Jazyk konania: rumunčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA
Žalovaná: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

16.7.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 249/11

Prejudiciálna otázka
Možno článok 57 ods. 4 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (1) z 26. februára 2014 o verejnom
obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES vykladať v tom zmysle, že odstúpenie od predchádzajúcej verejnej zákazky
z dôvodu zadania časti prác subdodávateľovi bez povolenia verejného obstarávateľa predstavuje významné alebo
pretrvávajúce nedostatky pri plnení niektorej zásadnej požiadavky predchádzajúcej verejnej zákazky, ktoré vedú k vylúčeniu
hospodárskeho subjektu z účasti na verejnom obstarávaní?
(1)

Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău (Rumunsko) 18. apríla
2018 – SC Onlineshop SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală
a Vămilor
(Vec C-268/18)
(2018/C 249/16)
Jazyk konania: rumunčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Curtea de Apel Bacău

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: SC Onlineshop SRL
Žalovaní: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

Prejudiciálne otázky
1. Má sa kombinovaná nomenklatúra uvedená v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej
a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), zmenenému vykonávacím nariadením Komisie (EÚ)
2016/1821 zo 6. októbra 2016 (2), vykladať v tom zmysle, že prístroje, ako sú navigačné systémy GPS PNI S 506, ktoré
sú predmetom konania v prejednávanej veci, sa majú zatriediť do colnej podpoložky 8526 91, podpoložky 8526 91 20
alebo do položky 8528, podpoložky 8528 59 00 kombinovanej nomenklatúry?
2. Sú znenia kombinovanej nomenklatúry, ktoré postupne vyplynuli z vykonávacieho nariadenia Komisie (3) (EÚ) č. 698/
2012 a z vykonávacieho nariadenia Komisie (4) (EÚ) č. 459/2014, významné na účely stanovenia správneho
nomenklatúrneho zatriedenia prístrojov, ako sú navigačné systémy, ktoré sú predmetom konania v prejednávanej veci,
v tom zmysle, že ich možno analogicky uplatniť na tovar, ktorý je podobný predmetnému navigačnému systému,
a potvrdzuje analogické uplatnenie uvedených ustanovení výklad [kombinovanej nomenklatúry], ktorý poskytol orgán
colnej správy?

(1)
2

()
(3)
(4)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
(Ú. v. ES L 256, 1987, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87
o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 294, 2016, s. 1).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 698/2012 z 25. júla 2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
(Ú. v. EÚ L 203, 2012, s. 34).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 459/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa menia určité nariadenia o zatrieďovaní tovaru do
kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 133, 2014, s. 43).

