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Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. února 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa – Španělsko) –
Ramón Margarit Panicello v. Pilar Hernández Martínez
(Věc C-503/15) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Článek 267 SFEU — Soudní tajemník — Pojem ‚vnitrostátní soud‘ —
Obligatorní jurisdikce — Výkon soudních funkcí — Nezávislost — Nedostatek pravomoci Soudního
dvora“
(2017/C 112/11)
Jednací jazyk: španělština
Předkládající orgán
Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa

Účastníci původního řízení
Navrhovatel: Ramón Margarit Panicello
Odpůrkyně: Pilar Hernández Martínez

Výrok
Soudní dvůr Evropské unie nemá pravomoc k zodpovězení otázek předložených Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer
Único de Terrassa (soudní tajemník soudu příslušného pro záležitosti násilí na ženách v Terrasse, Španělsko).
(1)

Úř. věst. C 414, 14.12.2015.

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 16. února 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Rechtbank van Koophandel te Gent – Belgie) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd v. Petersime
NV
(Věc C-507/15) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Nezávislí obchodní zástupci — Směrnice 86/653/EHS — Koordinace právní
úpravy členských států — Belgický prováděcí zákon — Smlouva o obchodním zastoupení — Zmocnitel
usazený v Belgii a obchodní zástupce usazený v Turecku — Doložka o volbě belgického práva — Neplatný
zákon — Dohoda o přidružení mezi EHS a Tureckem — Slučitelnost“
(2017/C 112/12)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
Rechtbank van Koophandel te Gent

Účastnice původního řízení
Žalobkyně: Agro Foreign Trade & Agency Ltd
Žalovaná: Petersime NV
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Výrok
Směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních
zástupců a Dohoda zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem podepsaná v Ankaře dne 12. září
1963 Tureckou republikou na straně jedné a členskými státy EHS a Společenstvím na straně druhé, která byla uzavřena, schválena
a potvrzena jménem Společenství rozhodnutím Rady 64/732/EHS ze dne 23. prosince 1963 musí být vykládány v tom smyslu, že
nebrání vnitrostátní právní úpravě provádějící tuto směrnici do práva dotčeného členského státu, která ze své působnosti vylučuje smlouvu
o obchodním zastoupení, na jejímž základě je obchodní zástupce usazen v Turecku, kde vykonává činnost vyplývající z této smlouvy,
a zmocnitel je usazen v uvedeném členském státě, takže se za takových okolností nemůže obchodní zástupce dovolávat práv, která uvedená
směrnice zaručuje obchodním zástupcům po vypovězení takové smlouvy o obchodním zastoupení.
(1)

Úř. věst. C 414, 14.12.2015.

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 15. února 2017 [žádost o rozhodnutí
o předběžné otázce Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené království] –
Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs v. British Film Institute
(Věc C-592/15) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty — Šestá směrnice 77/388/EHS — Článek 13 část
A odst. 1 písm. n) — Osvobození poskytování určitých kulturních služeb od daně — Neexistence přímého
účinku — Určování kulturních služeb osvobozených od daně — Posuzovací pravomoc členských států“
(2017/C 112/13)
Jednací jazyk: angličtina
Předkládající soud
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Žalovaný: British Film Institute

Výrok
Článek 13 část A odst. 1 písm. n) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, který upravuje osvobození
„poskytování určitých kulturních služeb“ od daně, musí být vykládán v tom smyslu, že nemá přímý účinek, takže v případě, že toto
ustanovení nebylo provedeno, nemůže se jej veřejnoprávní subjekt nebo jiný subjekt uznaný dotyčným členským státem a poskytujícím
kulturní služby dovolávat přímo.
(1)

Úř. věst. C 27, 25.1.2016.

