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A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2018. április 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem – Grup Servicii Petroliere SA kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală –
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală –
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(C-291/18. sz. ügy)
(2018/C 259/36)
Az eljárás nyelve: román
A kérdést előterjesztő bíróság
Curtea de Apel Bucureşti

Az alapeljárás felei
Felperes: Grup Servicii Petroliere SA
Alperes: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv (1) 148. cikke c) pontjának
az a) pontjával összefüggésben értelmezett rendelkezését, hogy bizonyos körülmények között a hozzáadottértékadómentességet a nyílt tengeri önemelő fúrótorony értékesítésére is alkalmazni kell, vagyis, hogy a nyílt tengeri önemelő
fúrótorony az említett uniós jogi rendelkezés értelmében a „hajó” fogalmába tartozik-e, mivel az irányelv 7. fejezetének
címe alapján e rendelkezés szabályozza a „nemzetközi árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó
adómentességet”?
2) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén az következik-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/
EK irányelv 148. cikke c) pontjának az a) pontjával összefüggésben értelmezett rendelkezésének értelmezéséből, hogy a
hozzáadottértékadó-mentesség alkalmazásának alapvető feltétele az a tény, hogy a nyílt tengerre kihajózó nyílt tengeri
önemelő fúrótoronynak használata (mint kereskedelmi/ipari tevékenység) során ténylegesen ott kell maradnia
mozgásban, úszva egyik tengeri pontból a másik tengeri pontba haladva, a mélytengeri fúrási tevékenységből eredő
álló, mozdulatlan helyzetben való tartózkodásánál hosszabb időszakra, vagyis a hajózási tevékenységnek ténylegesen
elsődlegesnek kell lennie a fúrási tevékenységhez képest?

(1)

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.).

A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. április 26-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia kontra Unión General de
Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical
Gallega
(C-293/18. sz. ügy)
(2018/C 259/37)
Az eljárás nyelve: spanyol
A kérdést előterjesztő bíróság
Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Az alapeljárás felei
Felperes: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
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Alperesek: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación
Intersindical Gallega

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Úgy kell-e tekinteni, hogy a 2001. június 1-jei Ley 14/20[1]1 de la Ciencia, [la] Tecnología y la Innovación (a
tudományról, technológiáról és az innovációról szóló 14/2011. sz. törvény) 20. cikke alapján alkalmazott
munkavállalók az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás
hatálya alá tartoznak, amely az 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelvet eredményezte (1)?
2) Úgy kell-e tekinteni, hogy a munkaszerződések megszüntetése miatti végkielégítés a keretmegállapodás 4. [szakasza]
szerinti munkafeltételnek minősül?
3) Amennyiben a fenti kérdésekre igenlő a válasz, úgy kell-e tekinteni, hogy a 2001. június 1-jei Ley 14/20[1]1 de la
Ciencia, [la] Tecnología y la Innovación (a tudományról, technológiáról és az innovációról szóló 14/2011. sz. törvény)
alapján alkalmazott munkavállalók munkaszerződésének megszüntetése és a határozatlan idejű szerződéseknek az
Estatuto de los Trabajadores (a munkavállalók jogállásáról szóló törvény) 52. cikke alapján, objektív okok miatt történő
megszüntetése összehasonlítható?
4) A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén az eltéréseknek van valamilyen jogszabályon alapuló oka?
(1)

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i
1990/70/EK tanácsi irányelv (HL L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.).

A Tribunal da Relação do Porto (Portugália) által 2018. április 30-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem – Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de
Navegação SA kontra Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA
(C-295/18. sz. ügy)
(2018/C 259/38)
Az eljárás nyelve: portugál
A kérdést előterjesztő bíróság
Tribunal da Relação do Porto

Az alapeljárás felei
Felperes: Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação SA
Alperesek: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Úgy kell-e értelmezni a 2007/64/EK irányelv (1) 2. cikkét, hogy annak – az e cikk által meghatározott – hatálya alá
tartozónak kell tekinteni valamely harmadik személy által a tulajdonában nem álló számla vonatkozásában adott
beszedésre irányuló fizetési megbízás teljesítését, ha a számla tulajdonosa sem egyszeri fizetési műveletre vonatkozó
pénzforgalmi szolgáltatási szerződést, sem pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló keretszerződést nem kötött a
hitelintézettel?
2) Az 1) kérdésre adott igenlő válasz esetén és e körülmények között az irányelv 58. cikke szempontjából „pénzforgalmi
szolgáltatást igénybe vevőnek” lehet-e tekinteni a számla szóban forgó tulajdonosát?
(1)

A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK és a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról
és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL 2007. L 319., 1. o.; helyesbítés: HL 2009. L 187., 5. o.).

