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Předběžné otázky
Je třeba ve světle čl. 3 odst. 1 a cílů směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních
daní z alkoholu a alkoholických nápojů (1) při stanovení základu daně u ochucených piv podle stupnice Plato vzít v úvahu
obsah skutečného extraktu hotového výrobku včetně ochucovadel, které jsou do něho přidány po skončení kvašení, nebo
bez těchto ochucovadel?
(1)

Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21, Zvl. vyd. 09/01, s. 206.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu (Polsko) dne 7. února 2017 – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś v. DA Deutsche Allgemeine
Versicherung Aktiengesellschaft AG
(Věc C-66/17)
(2017/C 161/10)
Jednací jazyk: polština
Předkládající soud
Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Účastníci původního řízení
Navrhovatelé: Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś
Odpůrkyně: DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

Předběžné otázky
Musí být čl. 4 bod 1 ve spojení s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (1), vykládán v tom smyslu, že potvrzení evropského
exekučního titulu může být vydáno v souvislosti s rozhodnutím o náhradě nákladů řízení (rozhodnutí o nákladech)
uvedeným v rozsudku, ve kterém soud rozhodl o určení existence práva?
(1)

Úř. věst. 2004, L 143, s. 15; Zvl. vyd. 19/007, s. 38.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Suceava (Rumunsko) dne 14. února
2017 – Zabrus Siret SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Suceava
(Věc C-81/17)
(2017/C 161/11)
Jednací jazyk: rumunština
Předkládající soud
Curtea de Apel Suceava

Účastníci původního řízení
Navrhovatelka: Zabrus Siret SRL
Odpůrce: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava
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Předběžné otázky
1) Brání směrnice 2006/112/ES (1), jakož i zásady daňové neutrality a proporcionality, za takových okolností, jako jsou
okolnosti v původním řízení, správní praxi nebo výkladu ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které brání
kontrole a přiznání nároku na odpočet DPH vyplývajícího z úprav týkajících se plnění uskutečněných v období
předcházejícím kontrolovanému zdaňovacímu období a které bylo předmětem daňové kontroly, v důsledku které
daňové orgány nezjistily žádné nepřesnosti, které by mohly změnit zdanitelný základ DPH, navzdory tomu, že tato
ustanovení jsou vykládána v tom smyslu, že daňové orgány mohou znovu posoudit zdaňovací období, které již bylo
předmětem předchozí daňové kontroly, na základě dodatečných údajů a informací získaných následně na základě
spolupráce mezi státními orgány a institucemi?
2) Musí být směrnice 2006/112/ES, jakož i zásady daňové neutrality a proporcionality vykládány v tom smyslu, že za
takových okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, brání vnitrostátní právní úpravě normativní povahy, která
odepírá možnost opravit věcné chyby v přiznání k DPH pro zdaňovací období, která byla předmětem daňové kontrole
s výjimkou případu, kdy se úprava provádí na základě opatření oznámeného orgánem daňové kontroly při předchozí
kontrole?
(1)

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).

Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2017 Úřadem Evropské unie pro duševní
vlastnictví proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 15. prosince 2016 ve věci T-112/
13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
(Věc C-95/17 P)
(2017/C 161/12)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: A. FolliardMonguiral, zmocněnec)
Další účastnice řízení: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dříve Cadbury Holdings Ltd, a Société des produits Nestlé SA

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek
Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:
— zrušil napadený rozsudek,
— uložil společnosti Mondelez UK Holdings & Services Ltd náhradu nákladů řízení vynaložených Úřadem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty
Porušení čl. 36 první věty Protokolu o statutu Soudního dvora
Tribunál založil svůj rozsudek na protiřečících si důvodech, jelikož souhlasil s tím, že „důkaz může být předložen globálně
pro všechny dotčené členské státy“, a současně požadoval, aby důkaz nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním byl
předložen pro každý členský stát jednotlivě (viz bod 139 napadeného rozsudku).
Porušení čl. 7 odst. 3 a čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (1)
Tribunál nesprávně použil pokyny uvedené Soudním dvorem v rozsudku ze dne 24. května 2012, Chocoladefabriken Lindt
& Sprüngli v. OHIM (forma čokoládového zajíčka s červenou stužkou), C-98/11 P, EU:C:2012:307, body 62 a 63, tím, že
vyžadoval, aby důkaz nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním byl předložen pro každý členský stát jednotlivě.
Tribunál měl posoudit, zda důkazy předložené majitelem ochranné známky Evropské unie prokazují nabytí rozlišovací
způsobilosti užíváním globálně v Evropské unii, aniž by bral v potaz národní hranice.

