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Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia) la 17 aprilie 2018 –
Aqua med sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy/Irenie Skórze
(Cauza C-266/18)
(2018/C 249/14)
Limba de procedură: polona
Instanța de trimitere
Sąd Okręgowy w Poznaniu

Părțile din procedura principală
Apelantă: Aqua med sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy
Intimată: Irena Skóra

Întrebările preliminare
1) Controlul efectuat din oficiu de instanța națională asupra clauzelor unui contract încheiat cu un consumator referitoare
la stabilirea instanței competente pentru soluționarea litigiilor, care se întemeiază pe articolul 6 alineatul (1) din Directiva
93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (1) și pe
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (Hotărârea Pannon GSM, C-243/08), trebuie să vizeze și acele clauze
contractuale care, deși reglementează chestiunea instanței competente pentru soluționarea litigiilor dintre părți, se
limitează să facă trimitere la dispozițiile de drept național?
2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare – controlul efectuat de instanță trebuie să conducă la aplicarea
normelor de competență astfel încât să asigure consumatorului protecția prevăzută de dispozițiile directivei și, în
consecință, posibilitatea examinării cauzei de către instanța aflată cel mai aproape de domiciliul/reședința obișnuită a
consumatorului?

(1)

JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 271.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 17 aprilie
2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA / Compania Naţională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA
(Cauza C-267/18)
(2018/C 249/15)
Limba de procedură: română
Instanţa de trimitere
Curtea de Apel Bucureşti

Părţile din acţiunea principală
Reclamantă: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA
Pârâtă: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
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Întrebarea preliminară
Articolul 57 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie
2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE (1) poate fi interpretat în sensul că rezilierea unui
contract de achiziţii publice, pe motivul că ar fi fost subcontractată o parte din lucrare fără autorizarea autorităţii
contractante, se circumscrie unei deficienţe semnificative sau persistente la îndeplinirea unei cerinţe de fond prevăzute de un
contract de achiziţii publice anterior care să conducă la excluderea unui operator economic de la participarea la o procedură
de achiziţie publică?
(1)

JO 2014 L 94, p. 65

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Bacău (România) la data de 18 aprilie
2018 – SC Onlineshop SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a
Vămilor
(Cauza C-268/18)
(2018/C 249/16)
Limba de procedură: română
Instanţa de trimitere
Curtea de Apel Bacău

Părţile din acţiunea principală
Reclamantă: SC Onlineshop SRL
Pârâte: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

Întrebările preliminare
1) Dacă Nomenclatura combinată, care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind
Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei din 6 octombrie 2016 (2), trebuie interpretată în sensul că aparatele precum
sistemele de navigație GPS PNI S 506, în discuție în prezentul litigiu, se clasifică la subpoziția tarifară 8526 91 subpoziția
8526 91 20 sau la poziția 8528 subpoziția 8528 59 00 din această nomenclatură.
2) Dacă versiunile Nomenclaturii combinate care rezultă succesiv din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 698/
2012 al Comisiei (3) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 459/2014 al Comisiei (4) au relevanță în scopul
determinării corectei încadrări tarifare a aparatelor precum sistemele de navigație în discuție în prezentul litigiu, în sensul
posibilității de a fi aplicabile prin analogie unor produse care prezintă similarități cu sistemul de navigație în cauză,
respectiv dacă aplicarea prin analogie a acestor dispoziții favorizează interpretarea NC dată de administrația vamală.
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Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun
(JO 1987 L 256, p. 1, Ediţie specială 02/vol. 4, p. 3).
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei din 6 octombrie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul
(CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO 2016, L 294, p. 1).
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 698/2012 al Comisiei din 25 iulie 2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în
Nomenclatura combinată (JO 2012, L 203, p. 34).
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 459/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 de modificare a anumitor regulamente privind
clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată (JO 2014, L 133, p. 43).

