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Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Poznaniu (Полша), постъпило на 17 април 2018 г. —
Aqua med sp. z o.o. със седалище Опаленица/Irenа Skóra
(Дело C-266/18)
(2018/C 249/14)
Език на производството: полски
Запитваща юрисдикция
Sąd Okręgowy w Poznaniu

Страни в главното производство
Жалбоподател: Aqua med sp. z o.o. със седалище Опаленица
Ответник: Irena Skóra

Преюдициални въпроси
1) Трябва ли упражненият от национален съд служебен контрол на основание на член 6, параграф 1 от Директива 93/13/
ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (1) и решение на
Съда на Европейския съюз от 4 юни 2009 г., Pannon GSM (C-243/08, EU:C:2009:350) по отношение на разпоредбите на
договор, сключен с потребител, определящи компетентния за разглеждане на евентуален спор съд, да обхваща и
договорни разпоредби, които уреждат въпроса относно компетентността на съда при евентуален спор между страните, но
единствено чрез позоваване на националната уредба?
2) При утвърдителен отговор на първия въпрос, трябва ли осъщественият от съда контрол да доведе до прилагане на
правилата относно компетентността по такъв начин, че на потребителя да се гарантира защитата, произтичаща от
съдържанието на директивата, тоест възможност за разглеждане на делото от съда, намиращ се най-близо до
местоживеенето/мястото на постоянно пребиваване на потребителя?

(1)

ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273.

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti (Румъния), постъпило на 17 април 2018 г. —
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA/Compania Naţională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA
(Дело C-267/18)
(2018/C 249/15)
Език на производството: румънски
Запитваща юрисдикция
Curtea de Apel Bucureşti

Страни в главното производство
Въззивник: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA
Ответник във въззивното производство: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
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Преюдициален въпрос
Следва ли член 57, параграф 4, буква ж) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (1) да се тълкува в смисъл, че развалянето на
договор за възлагане на обществена поръчка с мотива, че част от строителните работи е била възложена на подизпълнител без
разрешението на възложителя, попада в обхвата на понятието значителен или траен недостатък при изпълнението на
съществено изискване в предходен договор за обществена поръчка, недостатък, водещ до изключването на икономически
оператор от участие в процедура по възлагане на обществената поръчка?
(1)

ОВ L 94, 2014 г., стр. 65.

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bacău (Румъния), постъпило на 18 април 2018 г. — SC
Onlineshop SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor
(Дело C-268/18)
(2018/C 249/16)
Език на производството: румънски
Запитваща юрисдикция
Curtea de Apel Bacău

Страни в главното производство
Жалбоподател: SC Onlineshop SRL
Ответници: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

Преюдициални въпроси
1) Следва ли Комбинираната номенклатура, която се съдържа в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от
23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), изменен с
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 г. (2), да се тълкува в смисъл, че апарати като
навигационните системи GPS PNI S 506, разглеждани в настоящото производство, се класират в тарифна подпозиция
8526 91, подпозиция 8526 91 20 или в позиция 8528, подпозиция 8528 59 00 от тази номенклатура?
2) Релевантни ли са редакциите на Комбинираната номенклатура, които произтичат последователно от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 698/2012 (3) на Комисията и от Регламент за изпълнение (ЕС) № 459/2014 (4) на Комисията за
правилното тарифно класиране на апарати като навигационните системи по настоящия спор, в смисъл дали е възможно те
да се прилагат по аналогия към някои продукти, които имат сходства с разглежданата навигационна система, съответно
дали прилагането по аналогия на тези разпоредби подкрепя даденото от митническата администрация тълкуване на КН?

(1)
(2)
(3)
(4)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата
митническа тарифа (ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 година за изменение на приложение I към Регламент
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 294, 2016 г.,
стр. 1).
Регламент за изпълнение (ЕС) № 698/2012 на Комисията от 25 юли 2012 година относно класирането на някои стоки в
Комбинираната номенклатура (ОВ L 203, 2012 г., стр. 34).
Регламент за изпълнение (ЕС) № 459/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за изменение на някои регламенти относно
класирането на стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 133, 2014 г., стр. 43).

