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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht
Steiermark (Austria) w dniu 2 maja 2018 r. – Humbert Jörg Köfler i in.
(Sprawa C-297/18)
(2018/C 301/18)
Język postępowania: niemiecki
Sąd odsyłający
Landesverwaltungsgericht Steiermark

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper
Strona pozwana: Bezirkshauptmannschaft Murtal
Uczestnik postępowania: Finanzpolizei

Pytanie prejudycjalne
Czy art. 47 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on
normie krajowej, która przewiduje za popełnienie przestępstw nieumyślnych grzywny o nieograniczonej wysokości,
w szczególności wysokie kary minimalne i wieloletnie zastępcze kary pozbawienia wolności?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht
(Niemcy) w dniu 8 czerwca 2018 r. – Landwirtschaftskammer Niedersachsen / Reinhard Westphal
(Sprawa C-378/18)
(2018/C 301/19)
Język postępowania: niemiecki
Sąd odsyłający
Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Druga strona postępowania: Reinhard Westphal

Pytania prejudycjalne
1) Czy przedawnienie w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2419/2001 (1) rozpoczyna bieg wraz z zapłatą
pomocy lub czy początek przedawnienia następuje zgodnie z art. 3 ust. 1, tu: akapit drugi zdanie pierwsze
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 (2)?
2) Czy przepisy dotyczące przedawnienia zawarte w art. 49 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2419/2001 bądź w art. 3 ust. 1
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 są przepisami nakładającymi kary administracyjne w rozumieniu art. 2
ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95?
3) Czy art. 52a rozporządzenia (WE) nr 2419/2001, który przewiduje retroaktywne stosowanie przepisu dotyczącego
przedawnienia zawartego w art. 49 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2419/2001, może być także analogicznie stosowany
do art. 49 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2419/2001?
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Jeżeli art. 3 ust. 1 akapit drugi zdanie pierwsze rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 znajduje zastosowanie
(pytanie pierwsze), nie ma potrzeby udzielenia odpowiedzi na dalsze pytania; jeżeli przepis ten nie znajduje
zastosowania, pytanie trzecie staje się bezprzedmiotowe, o ile na pytanie drugie zostanie udzielona odpowiedź
twierdząca.
(1)
(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2419/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy ustanowionych rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 3508/92; Dz.U. 2001, L 327, s. 11.
Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot
Europejskich; Dz.U. 1995, L 312, s. 1.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez juge d’instruction du
tribunal de grande instance de Paris (Francja) w dniu 13 czerwca 2018 r. – postępowanie karne
przeciwko YA i AIRBNB Ireland UC – pozostali uczestnicy: Hotelière Turenne SAS, Pour un
hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel
(Sprawa C-390/18)
(2018/C 301/20)
Język postępowania: francuski
Sąd odsyłający
Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Strony w postępowaniu głównym
YA i AIRBNB Ireland UC
Pozostali uczestnicy: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

Pytania prejudycjalne
1) Czy usługi świadczone we Francji przez spółkę Airbnb Ireland UC za pośrednictwem platformy elektronicznej
prowadzonej z Irlandii korzystają ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 3 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. (1)?
2) Czy wprowadzające ograniczenia normy prawne odnoszące się do wykonywania zawodu agenta nieruchomości we
Francji wprowadzone przez ustawę nr 70–9 z dnia 2 stycznia 1970 r. dotyczącą pośredników w dziedzinie obrotu
nieruchomościami, zwaną „ustawą Hoguet” są skuteczne wobec spółki Airbnb Ireland UC?

(1)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu
elektronicznym) (Dz.U. L 178, s. 1).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte di appello di Napoli
(Włochy) w dniu 14 czerwca 2018 r. – I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia i in.
(Sprawa C-394/18)
(2018/C 301/21)
Język postępowania: włoski
Sąd odsyłający
Corte di appello di Napoli

