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Трябва ли член 6, параграф 1 от Директива 2003/86/EО […] да се тълкува в смисъл, че не допуска национална практика,
съгласно която на основания, свързани с обществения ред, може да се отхвърли заявление за влизане и пребиваване на
член на семейството поради осъждането му при предишно пребиваване в съответната държава членка, като при това въз
основа на критериите от решения на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) от 2 август 2001 г., Boultif с/у
Швейцария, ECLI:CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, и от 18 октомври 2006 г., Üner с/у Нидерландия, ECLI:CE:
ECHR:2006:1018JUD004641099, се извършва претегляне на интереса на съответния член на семейството и на
кандидата за събиране на семейството да упражнят правото на събиране на семейството в Нидерландия и интереса на
нидерландската държава от опазване на обществения ред?
(1)

Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 2003 т.,
стр. 12.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 164).

Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
(Полша), постъпило на 11 юни 2018 г. — Lexitor Sp. z o.o./Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo —
Kredytowej im. Franciszka Stefczyka със седалище Гданск, Santander Consumer Bank S.A. със
седалище Вроцлав, mBank S.A. със седалище Варшава
(Дело C-383/18)
(2018/C 294/41)
Език на производството: полски
Запитваща юрисдикция
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Страни в главното производство
Ищец: Lexitor Sp. z o.o.
Ответници: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka със седалище Гданск, Santander
Consumer Bank S.A. със седалище Вроцлав, mBank S.A. със седалище Варшава

Преюдициален въпрос
Трябва ли член 16, параграф 1 във връзка с член 3, буква ж) от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на
Съвета (1), да се тълкува в смисъл, че в случай на предсрочно погасяване на своите задължения по договор за кредит
потребителят има право да получи намаляване на общите разходи по кредита, включително разходите, чийто размер не
зависи от продължителността на действието на договора за кредит?
(1)

ОВ L 133, 2008 г., стр. 66.

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 11 юни 2018 г. — Arriva
Italia Srl и др./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Дело C-385/18)
(2018/C 294/42)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Consiglio di Stato

20.8.2018 г.
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Страни в главното производство
Въззивници: Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)
Въззиваем: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Преюдициални въпроси
При изложените по-горе обстоятелства от фактическа и правна страна представлява ли държавна помощ по смисъла на член
107 от Договора за функционирането на Европейския съюз мярка, състояща се в предоставянето със закон на бюджетен
кредит в размер на 70 милиона евро в полза на оператор от сектора на железопътния транспорт при условията, предвидени в
Закон № 208 oт 28 декември 2015 г. (член 1, параграф 867), изменен с Декрет-закон № 50 от 24 април 2017 г., и
последващото му прехвърляне на друг икономически оператор, без тръжна процедура и срещу нулева насрещна престация?
При утвърдителен отговор следва да се установи дали въпросната помощ все пак е съвместима с правото на ЕС и какви са
последиците от липсата на уведомление за нея по смисъла на член 10[8], параграф 3 ДФЕС?

Преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Нидерландия), постъпило
на 11 юни 2018 г. — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA/Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Дело C-386/18)
(2018/C 294/43)
Език на производството: нидерландски
Запитваща юрисдикция
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Страни в главното производство
Жалбоподател: Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA
Ответник: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Преюдициални въпроси
1a. Препятства ли член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014 (1) на Европейския парламент и на Съвета от 15 май
2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО)
№ 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския
парламент и на Съвета (наричан по-нататък „Регламент № 508/2014“), доколкото в него е предвидено, че Европейският
фонд за морско дело и рибарство подпомага изготвянето и изпълнението на плановете за производство и предлагане на
пазара по член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 (2) на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.
относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО)
№ 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (наричан понататък „Регламент № 1379/2013“), възможността дадена държава членка да възрази срещу организация на
производители, подали заявление за отпускане на такава субсидия, че към момента на подаване на конкретното
заявлението същата държава членка не е предоставила нито в одобрената ѝ от Европейската комисия оперативна
програма, нито в националните правила, съгласно които се определя кои разходи подлежат на подпомагане,
възможността такова заявление да бъде подадено за определена категория разходи (в настоящия случай за разходите за
изготвяне и изпълнение на планове за производство и предлагане на пазара) или за определен период (в настоящия
случай за 2014 година)?
1b. За отговора на въпрос 1а от значение ли е обстоятелството, че съгласно член 28, параграф 1 от Регламент № 1379/2013
организацията на производители е длъжна да изготви план за производство и предлагане на пазара и след одобрението
му от страна на държавата членка да изпълнява този план за производство и предлагане на пазара?
2. В случай че отговорът на въпрос 1a е в смисъл, че член 66, параграф 1 от Регламент № 508/2014 не допуска държава
членка да отговори на организация на производители, подала заявление за отпускане на субсидия за изготвяне и
изпълнение на планове за производство и предлагане на пазара, като възрази, че към момента на подаване на това
заявление тази държава членка не е предоставила възможност да бъде подадено такова заявление, следва ли да се приеме,
че в този случай член 66, параграф 1 от Регламент № 508/2014 може да бъде пряко правно основание, въз основата на
което заявителите да предявяват иск срещу тяхната държава членка и да претендират отпускане на съответната
субсидия?

