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4. (Če je odgovor na vprašanje II.2. nikalen:) Ali člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah nasprotuje nacionalni
praksi, v skladu s katero se pravnomočni odločbi nadzornega organa v skladu s členom 4 Direktive 2004/25/ES, s katero
je bilo ugotovljeno, da je pravna oseba kršila nacionalne predpise, ki so bili sprejeti za prenos Direktive 2004/25/ES,
priznava zavezujoči učinek v okviru poznejšega upravnega prekrškovnega postopka, ki ga je ta nadzorni organ vodil
proti organu, ki je upravičen zastopati to pravno osebo, tako da ta oseba (organ) s pravnega in dejanskega vidika ne more
prerekati že pravnomočno ugotovljene kršitve pravnega predpisa?

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 30. avgusta
2018 – K.H.K./B.A.C., E.E.K.
(Zadeva C-555/18)
(2018/C 427/20)
Jezik postopka: bolgarščina
Predložitveno sodišče
Sofiyski rayonen sad

Stranke v postopku v glavni stvari
Vlagatelj predloga: K.H.K.
Dolžnika: B.A.C, E.E.K.

Vprašanja za predhodno odločanje
1. Ali je plačilni nalog v zvezo z denarno terjatvijo na podlagi člena 410 Grazhdanski protsesualen kodeks (zakon
o civilnem postopku; v nadaljevanju: GPK), ki še ni postal pravnomočen, javna listina v smislu člena 4(10) Uredbe (ЕU)
št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 (1)?
2. Če plačilni nalog na podlagi člena 410 GPK ni javna listina, ali je treba na podlagi vloge začeti ločen postopek na podlagi
člena 5(a) Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 zunaj postopka v skladu
s členom 410 GPK?
3. Če je plačilni nalog na podlagi člena 410 GPK javna listina, ali je potem sodišče dolžno odločiti v roku iz člena 18(1)
Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014, če je tek rokov med sodnimi
počitnicami v skladu z določbo nacionalnega prava zadržan?

(1)

Uredba (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za
zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2014, L 189,
str. 59).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 7. septembra
2018 – Coty Germany GmbH/Amazon Services Europe Sàrl in drugi
(Zadeva C-567/18)
(2018/C 427/21)
Jezik postopka: nemščina
Predložitveno sodišče
Bundesgerichtshof
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Stranke v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka in revidentka: Coty Germany GmbH
Toženi stranki in nasprotni stranki v postopku z revizijo: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH
Toženi stranki: Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali oseba, ki za tretjo osebo skladišči blago, s katerim se kršijo pravice iz znamke, ne da bi vedela za to kršitev, to blago
skladišči za namene ponujanja ali dajanja na trg, če namerava to blago ponujati ali ga dati na trg le tretja oseba in ne ona
sama (1)?
(1)

Razlaga člena 9(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti, UL L 78, str. 1 in
člena 9(3)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije,
UL L 154, str. 1.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 13. septembra
2018 – C GmbH & Co. KG/Finanzamt Z
(Zadeva C-573/18)
(2018/C 427/22)
Jezik postopka: nemščina
Predložitveno sodišče
Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka in revidentka: C GmbH & Co. KG
Tožena stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: Finanzamt Z

Vprašanja za predhodno odločanje
1. Ali je v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, v katerih organizacija proizvajalcev v smislu členov 11(1) in 15
Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (Uredba št. 2200/
96) (1) dobavi blago proizvajalcem, ki so njeni člani, in za to od proizvajalcev prejme plačilo, ki je nižje od nakupne cene,
a) podana menjava z gotovinskim doplačilom, ker so se proizvajalci v zameno za dobavo v pogodbi, ki so jo sklenili
z organizacijo proizvajalcev, zavezali, da ji bodo v roku za namensko uporabo dobavljali sadje in zelenjavo, tako da je
davčna osnova dobave nakupna cena za investicijsko blago, ki jo je organizacija proizvajalcev plačala
preddobaviteljem?
b) znesek, ki ga operativni sklad za dobavo dejansko plača organizaciji proizvajalcev, v celoti „subvencija, ki je
neposredno povezana s ceno takšnih dobav“ v smislu člena 11(A)(1)(a) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977
o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (77/388/EGS) (Direktiva 77/388/EGS) (2), tako da je
v davčno osnovo vključena tudi finančna pomoč v smislu člena 15 Uredbe št. 2200/96, ki je bila operativnemu
skladu odobrena na podlagi operativnega programa?

