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2018 m. birželio 28 d. Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) pateiktas prašymas
priimti prejudicinį sprendimą byloje Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) / Gruppo
Torinese Trasporti Gtt SpA
(Byla C-425/18)
(2018/C 399/25)
Proceso kalba: italų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Šalys pagrindinėje byloje
Pareiškėja: Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)
Atsakovė: Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

Prejudicinis klausimas
Ar Direktyvos 2004/17/EB (1) 53 straipsnio 3 dalies ir 54 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir Direktyvos 2004/18/EB (2)
45 straipsnio 2 dalies d punkto nuostatomis draudžiama tokia nuostata, kokia išdėstyta Italijos Respublikos Decreto
Legislativo n. 163/2006 (Įstatyminis dekretas Nr. 163/2006) 38 straipsnio 1 dalies f punkte, kuri nacionalinėje
jurisprudencijoje aiškinama taip, kad veiksmai, kuriais pažeidžiamos konkurencijos taisyklės, nustatyti ir baudžiami
Autorità nazionale antitrust (Nacionalinė antimonopolinės priežiūros institucija) sprendimu, kurį patvirtino teismas,
nelaikomi vadinamąja „rimta klaida“, ekonominės veiklos vykdytojo padaryta „vykdant profesinę veiklą“, taip a priori
užkertant kelią perkančiosioms organizacijoms savarankiškai įvertinti tokius pažeidimus ir turėti galimybę, bet ne pareigą,
pašalinti tokį ekonominės veiklos vykdytoją iš konkurso procedūros viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti?
(1)
(2)

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos,
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (OL L 134, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas
lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 19).
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių
sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132).

2018 m. liepos 9 d. Juzgado de lo Social de Gerona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį
sprendimą byloje WA / Instituto Nacional de la Seguridad Social
(Byla C-450/18)
(2018/C 399/26)
Proceso kalba: ispanų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Juzgado de lo Social de Gerona

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovas: WA
Atsakovas: Instituto Nacional de la Seguridad Social
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Prejudiciniai klausimai
Ar nacionalinės teisės norma (konkrečiai – Ley General de Seguridad Social 60 straipsnio 1 dalimi), pagal kurią teisė į pensijos
priedą už demografinį įnašą į socialinę apsaugą suteikiama biologinių ar įvaikintų vaikų turinčioms moterims, pagal bet
kurį socialinės apsaugos sistemos režimą gaunančioms įmokomis grindžiamą senatvės, našlystės arba nuolatinio
nedarbingumo pensiją, tačiau nesuteikiama tokioje pat padėtyje esantiems vyrams, yra pažeidžiamas bet kokią
diskriminaciją dėl lyties draudžiantis vienodo požiūrio principas, įtvirtintas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
157 straipsnyje ir 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyvoje 76/207/EEB ir ją iš dalies pakeitusioje Direktyvoje 2002/73 (1),
išdėstytoje nauja redakcija 2006 m. liepos 5 d. Direktyvoje 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo
požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (2)?
(1)
(2)

2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento Ir Tarybos Direktyva 2002/73/EB iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/207/EEB dėl
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų
atžvilgiu (OL L 269, 2002, p. 15; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 255).
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio
į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (OL L 204, p. 23).

2018 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Slovėnijos Respublika / Kroatijos Respublika
(Byla C-457/18)
(2018/C 399/27)
Proceso kalba: slovėnų
Šalys
Ieškovė: Slovėnijos Respublika, atstovaujama M. Menard
Atsakovė: Kroatijos Respublika

Ieškovės reikalavimai
Ieškovė Teisingumo Teismo prašo pripažinti, kad atsakovė pažeidė:
— ESS 2 straipsnį ir 4 straipsnio 3 dalį;
— 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės
politikos 5 straipsnio 2 dalį kartu su jo I priedu, kuriais nustatoma Europos Sąjungos bendros žuvininkystės politikos,
nustatytos Reglamentu Nr. 1224/2009 ir Įgyvendinimo reglamentu, Nr. 404/2011, taisyklių kontrolės, tikrinimo ir
įgyvendinimo;
— 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų
judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso, 4 straipsnį ir 17 straipsnį, kartu su 13 straipsniu;
— 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų
planavimo sistema, 2 straipsnio 4 dalį ir 11 straipsnio 1 dalį.
Ieškovė taip pat Teisingumo Teismo prašo:
— nurodyti atsakovei nedelsiant nutraukti minėtus pažeidimus ir
— priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

