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2. Vyžaduje si pravidlo konkludentnej dohody o príslušnosti uvedené v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 vo
všetkých jeho aspektoch autonómny výklad spoločný pre všetky členské štáty? Znamená to, že z tohto dôvodu nemôže
byť toto pravidlo predmetom obmedzení stanovených vnútornými predpismi členských štátov o súdnej príslušnosti, ako
napríklad neplatnosť konkludentnej dohody o príslušnosti v konaniach, o ktorých treba vzhľadom na ich nízku hodnotu
rozhodnúť v skrátenom konaní podľa španielskeho Ley de Enjuiciamiento Civil?

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov
v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) 7. októbra
2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)/Societatea de Producere
a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA
(Vec C-648/18)
(2019/C 25/23)
Jazyk konania: rumunčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Tribunalul Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)
Žalovaná: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Prejudiciálna otázka
Bráni článok 35 ZFEÚ takému výkladu článku 23 odsek 1 a článku 28 písm. c) zákona č. 123/2002 o elektrickej energii
a zemnom plyne, podľa ktorého sú výrobcovia elektrickej energie v Rumunsku povinní obchodovať so všetkou vyrobenou
elektrickou energiou iba na rumunskom súťažnom centralizovanom trhu, pričom existuje iba nepriama možnosť vyvážať
elektrickú energiu prostredníctvom obchodníkov?

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Bologna (Taliansko)
22. októbra 2018 – UX/Governo della Repubblica italiana
(Vec C-658/18)
(2019/C 25/24)
Jazyk konania: taliančina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Giudice di pace di Bologna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobca: UX
Žalovaná: Governo della Repubblica italiana

