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Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Pécsi Törvényszék (Madžarska) 25. novembra
2020 — Tolnatext Bt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Zadeva C-636/20)
(2021/C 62/18)
Jezik postopka: madžarščina
Predložitveno sodišče
Pécsi Törvényszék
Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Tolnatext Bt.
Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Vprašanje za predhodno odločanje
Ali je treba določbe člena 22(6) in člena 29 Uredbe (EU) št. 952/2013 (1) Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem
zakoniku Unije razlagati tako, da mora carinski organ, ki v postopkih, ki jih vodi, ne deluje kot pravosodni organ, pravico
do izjave zagotoviti tako v postopkih, ki jih začne po uradni dolžnosti, kot v postopkih, ki jih začne na podlagi zahtevka?
(1)

Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL 2013, L 269,
str. 1).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Westminster Magistrates’ Court (Združeno
kraljestvo) 1. decembra 2020 – Okrožno državno tožilstvo v Svištovu/PI
(Zadeva C-648/20)
(2021/C 62/19)
Jezik postopka: angleščina
Predložitveno sodišče
Westminster Magistrates’ Court
Stranki v postopku v glavni stvari
Predlagatelj: Okrožno državno tožilstvo v Svištovu
Nasprotna stranka v postopku: PI
Vprašanje za predhodno odločanje
Ali je zahtevani osebi zagotovljeno varstvo na dveh ravneh, ki ga je Sodišče opredelilo v zadevi Bob-Dogi (C-241/15 (1)),
kadar se predaja zahteva zaradi kazenskega pregona zahtevane osebe in kadar tako odločitev za izdajo osnovnega
nacionalnega naloga za prijetje (NNP) kot tudi odločitev za izdajo evropskega naloga za prijetje (ENP) sprejme državni
tožilec, ne da bi sodišče pred predajo kakor koli posredovalo, če:
a. je učinek NNP omejen na pridržanje posameznika za največ 72 ur za namen njegove privedbe pred sodišče in
b. je ob predaji sodišče pristojno le za to, da glede na vse okoliščine zadeve odredi izpustitev na prostost ali nadaljnje
pridržanje?
(1)

Sodba Sodišča z dne 1. junija 2016 (ECLI:EU:C:2016:385)

