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16.7.2018.

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. aprīlī iesniedza Sąd Okręgowy w Poznaniu
(Polija) – Aqua med sp. z o.o.ar juridisko adresi Opalenica/Irena Skóra
(Lieta C-266/18)
(2018/C 249/14)
Tiesvedības valoda – poļu
Iesniedzējtiesa
Sąd Okręgowy w Poznaniu

Pamatlietas puses
Prasītāja: Aqua med sp. z o.o. ar juridisko adresi Opalenica
Atbildētāja: Irena Skóra

Prejudiciālie jautājumi
1) Vai līguma ar patērētāju noteikumu par kompetentās tiesas noteikšanu pārbaudei, ko valsts tiesas veic pēc savas ierosmes
un kas pamatota ar Padomes Direktīvas 93/13/EEK (1) (1993. gads 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju
līgumos (OV 1995, L 95, 29. lpp.; turpmāk tekstā – “Padomes Direktīva 93/13/EEK”) 6. panta 1. punktu un Eiropas
Savienības Tiesas judikatūru (lietā C-243/08, Pannom GSM Zrt./Erzsébet Sustikné Győrfi), ir jāaptver arī tādi līguma
noteikumi, kas gan regulē jautājumu par tiesas kompetenci izskatīt strīdu starp pusēm, bet tikai norādot uz valsts tiesību
aktu regulējumu?
2) Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša — vai tiesas veiktajā pārbaudē kompetences noteikumi ir jāpiemēro
tādējādi, lai nodrošinātu patērētajam aizsardzību, kas izriet no Direktīvas teksta, un līdz ar to iespēju izskatīt lietu tiesā,
kas atrodas pēc iespējas tuvāk patērētāja dzīvesvietai/pastāvīgajai dzīvesvietai?

(1)

OV 1993, L 95, 29. lpp.

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. aprīlī iesniedza Curtea de Apel Bucureşti
(Rumānija) – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA/Compania Naţională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA
(Lieta C-267/18)
(2018/C 249/15)
Tiesvedības valoda – rumāņu
Iesniedzējtiesa
Curtea de Apel Bucureşti

Pamatlietas puses
Prasītāja: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA
Atbildētāja: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

16.7.2018.
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C 249/11

Prejudiciālais jautājums
Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko
atceļ Direktīvu 2004/18/EK (1), 57. panta 4. punkta g) apakšpunkts var tikt interpretēts tādējādi, ka publiskā iepirkuma
līguma uzteikums tādēļ, ka darbu daļa tika nodota apakšuzņēmējiem bez līgumslēdzējas iestādes atļaujas, ir būtisks vai
pastāvīgs trūkums saistībā ar kādas būtiskas prasības izpildi saskaņā ar iepriekšēju publisku līgumu, kas izraisa
saimnieciskās darbības subjekta izslēgšanu no dalības publiskā iepirkuma procedūrā?
(1)

OV 2014, L 94, 65. lpp.

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 18. aprīlī iesniedza Curtea de Apel Bacău
(Rumānija) – SC Onlineshop SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală
a Vămilor
(Lieta C-268/18)
(2018/C 249/16)
Tiesvedības valoda – rumāņu
Iesniedzējtiesa
Curtea de Apel Bacău

Pamatlietas puses
Prasītāja: SC Onlineshop SRL
Atbildētājas: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) un Direcţia Generală a Vămilor

Prejudiciālie jautājumi
1) Vai kombinētā nomenklatūra, kas ir iekļauta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru
un kopējo muitas tarifu (1) I pielikumā, redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/
1821 (2016. gada 6. oktobris) (2), ir jāinterpretē tādējādi, ka tādas ierīces kā navigācijas sistēmas GPS PNI S506, par ko ir
šis strīds, ir jāklasificē minētās nomenklatūras tarifu apakšpozīcijas 8526 91 apakšpozīcijā 8526 91 20, vai
pozīcijas 8528 apakšpozīcijā 8528 59 00?
2) Vai kombinētās nomenklatūras redakcijas, kas secīgi izriet no Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 698/2012 (3) un
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 459/201[4] (4), ir nozīmīgas, lai noteiktu tādu ierīču pareizo tarifa klasifikāciju kā
navigācijas sistēmas, par kurām ir šis strīds, tādējādi, ka tās var būt piemērojamas pēc analoģijas izstrādājumiem, kuriem
ir līdzība ar aplūkojamo navigācijas sistēmu, un vai šādu noteikumu piemērošana pēc analoģijas apstiprina muitas
pārvaldes sniegto [kombinētās nomenklatūras] interpretāciju?

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

Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV 1987,
L 256, 1. lpp.).
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1821 (2016. gada 6. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87
par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV 2016, L 294, 1. lpp.).
Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 698/2012 (2012. gada 25. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā
(OV 2012, L 203, 34. lpp.).
Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 459/2014 (2014. gada 29. aprīlis), ar ko groza atsevišķas regulas par preču klasifikāciju
kombinētajā nomenklatūrā (OV 2014, L 133, 43. lpp.).

