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Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte (Italië) op 28 juni 2018 — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) /
Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA
(Zaak C-425/18)
(2018/C 399/25)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)
Verwerende partij: Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

Prejudiciële vraag
Staan artikel 53, lid 3, en artikel 54, lid 4, van richtlijn 2004/17/EG (1), in samenhang gelezen met artikel 45, lid 2,
onder d), van richtlijn 2004/18/EG (2), in de weg aan een bepaling als artikel 38, lid 1, onder f), van decreto legislativo
nr. 163/2006 (wetsbesluit nr. 163/2006) van de Italiaanse Republiek, zoals uitgelegd in de nationale rechtspraak, volgens
welke de als schending van de mededingingsregels aangemerkte gedragingen die door de nationale mededingingsautoriteit
zijn vastgesteld en bestraft bij een besluit dat in rechte is bevestigd, worden uitgesloten van de werkingssfeer van het begrip
„ernstige fout” die een ondernemer „in de uitoefening van zijn beroep” heeft begaan, met als gevolg dat aanbestedende
diensten a priori deze schendingen niet zelfstandig kunnen beoordelen met het oog op de eventuele, doch niet verplichte
uitsluiting van deze ondernemer van een procedure voor de plaatsing van een overheidsopdracht?
(1)
(2)

Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het
plaatsen van opdrachten in de sectoren water en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PB 2004, L 134, blz. 1).
Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor
het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB 2004, L 134, blz. 114).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social de Gerona (Spanje) op
9 juli 2018 — WA / Instituto Nacional de la Seguridad Social
(Zaak C-450/18)
(2018/C 399/26)
Procestaal: Spaans
Verwijzende rechter
Juzgado de lo Social de Gerona

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: WA
Verwerende partij: Instituto Nacional de la Seguridad Social
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Prejudiciële vraag
Vormt een nationale wettelijke regeling (in concreto artikel 60, lid 1, van de Ley General de Seguridad Social; algemene wet
betreffende de sociale zekerheid) die het recht op een pensioentoeslag toekent aan vrouwen die biologische of geadopteerde
kinderen hebben en begunstigden zijn van enige op premie- of bijdragebetaling berustende regeling van het
socialezekerheidsstelsel uit hoofde van pensionering, weduwschap of duurzame arbeidsongeschiktheid, vanwege hun
demografische bijdrage aan de sociale zekerheid, terwijl dit recht niet wordt toegekend aan mannen die zich in een identieke
situatie bevinden, een schending van het beginsel van gelijke behandeling, dat elke discriminatie op grond van geslacht
verbiedt en is neergelegd in artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, in richtlijn 76/207/
EEG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten
aanzien van de arbeidsvoorwaarden, en in richtlijn 2002/73, die voornoemde richtlijn wijzigt (1), zoals herschikt bij richtlijn
2006/54/EG (2) van de Raad van 9 februari 1976?
(1)

(2)

Richtlijn 2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wĳziging van richtlijn 76/207/EEG van de
Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelĳke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang
tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (PB 2002, L 269,
blz. 15).
Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke
kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (PB 2006, L 204, blz. 23).

Beroep ingesteld op 13 juli 2018 — Republiek Slovenië / Republiek Kroatië
(Zaak C-457/18)
(2018/C 399/27)
Procestaal: Sloveens
Partijen
Verzoekende partij: Republiek Slovenië (vertegenwoordiger: M. Menard)
Verwerende partij: Republiek Kroatië

Conclusies
Verzoekster vraagt het Hof vast te stellen dat verweerster inbreuk heeft gemaakt op:
— artikel 2 en artikel 4, lid 3, VEU;
— artikel 5, lid 2, van verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013
inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid juncto bijlage I bij die verordening, waarbij vorm is gegeven aan het systeem
van de Europese Unie voor de controle van, het toezicht op, en de uitvoering van de regels van het gemeenschappelijk
visserijbeleid, dat is ingesteld bij verordening nr. 1224/2009 en uitvoeringsverordening nr. 404/2011;
— de artikelen 4 en 17 juncto artikel 13 van verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van
9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen;
— artikel 2, lid 4, en artikel 11, lid 1, van richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014
tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning.
Voorts vraagt verzoekster het Hof verweerster:
— te gelasten onverwijld een eind te maken aan de voornoemde inbreuken;
— te verwijzen in de kosten van de procedure.

