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Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 10. august
2017 — straffesag mod MAD Srl
(Sag C-489/17)
(2017/C 374/25)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Corte suprema di cassazione

Tiltalt i straffesagen
MAD Srl

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal bilaget til afgørelse 2014/955/EU (1) og forordning (EU) nr. 1357/2014 (2) fortolkes således, at affaldsproducenten
med henvisning til klassificeringen af affald med spejlindgange, i tilfælde hvor sammensætningen er ukendt, skal foretage
en forudgående karakterisering og i givet fald inden for hvilke grænser?
2) Skal påvisningen af farlige stoffer ske på grundlag af ensartede på forhånd fastsatte metoder?
3) Skal påvisningen af farlige stoffer baseres på en nøjagtig og repræsentativ vurdering, som tager højde for affaldets
sammensætning, hvis den allerede er kendt eller fastlægges i forbindelse med karakteriseringen, eller skal påvisningen af
farlige stoffer derimod foretages ifølge sandsynlighedskriterier ved at tage udgangspunkt i de stoffer, som med rimelighed
kan forventes at forefindes i affaldet?
4) Skal affald i tilfælde af tvivl, eller såfremt det ikke med sikkerhed er muligt at påvise tilstedeværelsen af farlige stoffer i
dette affald, da under alle omstændigheder med anvendelse af forsigtighedsprincippet klassificeres og behandles som
farligt affald?
(1)
(2)

Kommissionens afgørelse 2014/955/EU af 18.12.2014 om ændring af beslutning 2000/532/EF vedrørende listen over affald i
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (EUT L 370, s. 44).
Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18.12.2014 om afløsning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 365, s. 89).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte di Appello di Trento (Italien) den 14. august
2017 — Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR mod Fabio Rossato og
Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
(Sag C-494/17)
(2017/C 374/26)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Corte di Appello di Trento

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR
Kontraappellant: Fabio Rossato
Sagsøgt: Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
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Præjudicielt spørgsmål
Skal § 5, stk. 1, i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, som er opført
som bilag til Rådets direktiv 1999/70/EF (1) af 28. juni 1999, fortolkes således, at den er til hinder for anvendelsen af
bestemmelserne i artikel 1, stk. 95, 131 og 132, i den italienske stats lov nr. 107/2015, som fastsætter stabilisering af
ansættelsesforholdene for tidsbegrænset ansatte lærere med hensyn til fremtiden, uden tilbagevirkende kraft og uden
erstatning for tab, i deres egenskab af foranstaltninger, der er forholdsmæssige, tilstrækkeligt effektive og afskrækkende,
således at det sikres, at rammeaftalens regler har fuld gennemslagskraft, og der samtidig hindrer tilsidesættelse af
rammeaftalen som følge af misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter med hensyn til
tiden inden den periode, som omfattes af disse reglers virkninger?
(1)

Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og
CEEP (EFT L 175, s. 43).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeidshof te Antwerpen (Belgien) den 21. august
2017 — Christa Plessers mod PREFACO NV og Belgische Staat
(Sag C-509/17)
(2017/C 374/27)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Arbeidshof te Antwerpen

Parter i hovedsagen
Appellant: Christa Plessers
Indstævnte: PREFACO NV og Belgische Staat

Præjudicielt spørgsmål
Er den valgmulighed, der tilkommer erhververen i henhold til artikel 61, stk. 4, (nu artikel 61, stk. 3) i den belgiske lov af
31. januar 2009 om virksomheders fortsatte funktion (»WCO-loven«), som er indeholdt i denne lovs kapitel 4 i afsnit 4, der
regulerer »den retslige omstrukturering ved en overførsel, som henhører under domstolens kompetence«, i overensstemmelse med direktiv 2001/23/EF (1) om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes
rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter, særligt
dette direktivs artikel 3 og 5, når denne »retslige omstrukturering ved en overførsel, som henhører under domstolenes
kompetence« finder anvendelse med henblik på fortsættelse af hele eller en del af den overdragende virksomhed eller dens
aktiviteter?
(1)

Rådets direktiv af 12.3.2001 (EFT 2001, L 82, s. 16).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresný súd Bratislava II (Slovakiet) den 22. august
2017 — straffesag mod ML
(Sag C-510/17)
(2017/C 374/28)
Processprog: slovakisk
Den forelæggende ret
Okresný súd Bratislava II

