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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte (Itálie) dne 28. června 2018 – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)
v. Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA
(Věc C-425/18)
(2018/C 399/25)
Jednací jazyk: italština
Předkládající soud
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Účastníci původního řízení
Žalobce: Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)
Žalovaná: Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

Předběžná otázka
Brání čl. 53 odst. 3 a čl. 54 odst. 4 směrnice 2004/17/ES (1) ve spojení s čl. 45 odst. 2 písm. d) směrnice 2004/18/ES (2)
takovému ustanovení, jako je čl. 38 odst. 1 písm. f) legislativního nařízení italské republiky č. 163/2006, tak jak je vykládán
vnitrostátní judikaturou, který z oblasti působnosti tzv. „vážného profesního pochybení“ spáchaného hospodářským
subjektem vylučuje jednání, které zahrnuje porušení pravidel hospodářské soutěže a které je zjištěno a sankcionováno
vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž rozhodnutím, které je potvrzeno soudem, čímž veřejným zadavatelům
a priori zabraňuje autonomně posoudit uvedená porušení za účelem případného, ale nikoli povinného, vyloučení tohoto
hospodářského subjektu ze zadávacího řízení na přidělení veřejné zakázky?
(1)
(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty
působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. 2004, L 134, s. 1).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek
na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. 2004, L 134, s. 114).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social de Gerona (Španělsko) dne
9. července 2018 – WA v. Instituto Nacional de la Seguridad Social
(Věc C-450/18)
(2018/C 399/26)
Jednací jazyk: španělština
Předkládající soud
Juzgado de lo Social de Gerona

Účastníci/ Účastnice původního řízení
Žalobce: WA
Žalovaný: Instituto Nacional de la Seguridad Social
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Předběžná otázka
Porušuje vnitrostátní právní úprava (konkrétně čl. 60 odst. 1 Ley General de Seguridad Social), která přiznává nárok na
příspěvek k důchodu na základě jejich demografického přínosu k sociálnímu zabezpečení ženám, které mají vlastní či
osvojené děti a pobírají starobní, vdovský či invalidní důchod ve kterémkoli režimu sociálního zabezpečení, a naopak
nepřiznává uvedený nárok mužům ve stejné situaci, zásadu rovného zacházení, která zakazuje jakoukoli diskriminaci
z důvodu pohlaví a je zakotvena v článku 157 SFEU a ve směrnici Rady 76/207/EHS (1) ze dne 9. února 1976 o zavedení
zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu
v zaměstnání a o pracovní podmínky, ve znění směrnice 2002/73, konsolidované ve směrnici 2006/54/ES (2) ze dne
5. července 2006?
(1)
(2)

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení
zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání
a o pracovní podmínky (Úř. věst. 2002 L 269, s. 15).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného
zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 23).

Žaloba podaná dne 13. července 2018 – Slovinská republika v. Chorvatská republika
(Věc C-457/18)
(2018/C 399/27)
Jednací jazyk: slovinština
Účastnice řízení
Žalobkyně: Slovinská republika (zástupce: M. Menard)

Žalovaná: Chorvatská republika

Návrhová žádání žalobkyně
— určit, že žalovaná porušila článek 2 a čl. 4 odst. 3 SEU;

— určit, že žalovaná porušila čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince
2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES;

— určit, že žalovaná porušila články 4 a 17 ve spojení s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/
399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob
(Schengenský hraniční kodex), jakož i

— čl. 2 odst. 4 a čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 2014, kterou se
stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor;

— uložit žalované, aby okamžitě přestala s uvedenými porušeními a

— uložit žalované náhradu nákladů řízení.

