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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Poznaniu (Polsko) dne
17. dubna 2018 – Aqua med sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy v. Irena Skóra
(Věc C-266/18)
(2018/C 249/14)
Jednací jazyk: polština
Předkládající soud
Sąd Okręgowy w Poznaniu

Účastnice původního řízení
Navrhovatelka: Aqua med sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy
Odpůrkyně: Irena Skóra

Předběžné otázky
1) Má přezkum ustanovení smlouvy uzavřené se spotřebitelem provedený vnitrostátním soudem z úřední povinnosti, který
se týká určení příslušného soudu k rozhodnutí sporu a který je proveden na základě článku 6 odst. 1 směrnice Rady 93/
13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících ujednáních] ve spotřebitelských
smlouvách (1) a na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie (ve věci C-243/08, Pannom GSM Zrt. v. Erzsébet
Sustikné Győrfi), rovněž zahrnovat taková ustanovení smlouvy, která sice upravují příslušnost soudu k rozhodování ve
sporu mezi stranami, ale pouze tak, že odkazují na vnitrostátní právní úpravu?
2) V případě kladné odpovědi na první předběžnou otázku: Má soudní přezkum vést k použití pravidel příslušnosti soudu
takovým způsobem, aby zajistil spotřebiteli ochranu vyplývající z úpravy této směrnice a v důsledku toho možnost
rozhodnout věc soudem nacházejícím se nejblíže k místu bydliště nebo trvalého pobytu spotřebitele?

(1)

Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288; oprava Úř. věst. 2016, L 303, s. 26.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne
17. dubna 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA v. Compania Naţională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
(Věc C-267/18)
(2018/C 249/15)
Jednací jazyk: rumunština
Předkládající soud
Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA
Žalovaný: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

16.7.2018
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Předběžná otázka
Lze čl. 57 odst. 4 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání
veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (1) vykládat v tom smyslu, že ukončení smlouvy na veřejnou zakázku
z důvodu, že část prací byla bez souhlasu veřejného zadavatele zadána subdodavateli, představuje závažné nebo trvalé
pochybení při plnění zásadního požadavku dřívější smlouvy na veřejnou zakázku, jež vede k vyloučení hospodářského
subjektu z účasti v zadávacím řízení?
(1)

Úř. věst. 2014 L 94, s. 65.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bacău (Rumunsko) dne 18. dubna
2018 – SC Onlineshop SRL v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală
a Vămilor
(Věc C-268/18)
(2018/C 249/16)
Jednací jazyk: rumunština
Předkládající soud
Curtea de Apel Bacău

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: SC Onlineshop SRL
Žalovaní: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

Předběžné otázky
1) Musí být kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne
6. října 2016 (2) vykládána v tom smyslu, že takové přístroje, jako jsou navigační systémy GPS PNI S 506, které jsou
předmětem tohoto sporu, mají být zařazeny pod sazební položku 8526 91, podpoložku 8526 91 20 nebo pod číslo
8528, podpoložku 8528 59 00 této nomenklatury?
2) Jsou znění kombinované nomenklatury, která postupně vyplynula z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 698/2012 (3)
a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 459/201[4] (4), relevantní pro účely určení správného sazebního zařazení
takových přístrojů, jako jsou navigační systémy, které jsou předmětem tohoto sporu, v tom smyslu, že mohou být per
analogiam použitelná na výrobky, které vykazují podobnost s dotčeným navigačním systémem, a potvrzuje použití
těchto ustanovení per analogiam výklad [kombinované nomenklatury] učiněný celní správou?

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

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
(Úř. věst. 1987, L 256, s. 1).
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní
a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 2016, L 294, s. 1).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 698/2012 ze dne 25. července 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
(Úř. věst. 2012, L 203, s. 34).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 459/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se mění některá nařízení o zařazení zboží do
kombinované nomenklatury (Úř. věst. 2014, L 133, s. 43).

