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2) При утвърдителен отговор на първия въпрос, може ли въпреки това пътникът да изиска от въздушния превозвач да му
възстанови пълната стойност на билета, ако се приеме, че туроператорът му, ако може да бъде държан отговорен, не е в
състояние от финансова гледна точка да възстанови пълната стойност на билета и че туроператорът не е предприел също
така предпазни мерки, за да гарантира възстановяването?

(1)
(2)

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила
за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).
Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 година относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически
ваканции и пакетните туристически обиколки (ОВ L 158, 1990 г., стр. 59; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13,
том 9, стр. 248).

Преюдициално запитване от Arbeidsrechtbank Gent (Белгия), постъпило на 7 март 2018 г. — Ronny
Rohart/Federale Pensioendienst
(Дело C-179/18)
(2018/C 182/13)
Език на производството: нидерландски
Запитваща юрисдикция
Arbeidsrechtbank Gent

Страни в главното производство
Жалбоподател: Ronny Rohart
Ответник: Federale Pensioendienst

Преюдициални въпроси
Следва ли принципът на лоялно сътрудничество по член 4, параграф 3 ДЕС във връзка с Правилника за длъжностните лица
на Европейския съюз, приет с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (1) на Съвета от 29 февруари 1968 г., да се тълкува
в смисъл, че не допуска законодателство на държава членка, което забранява при изчисляването на пенсията за осигурителен
стаж и възраст на работник или служител въз основа на неговите вноски в тази държава членка да се взема предвид военната
служба на заинтересованото лице, отбита в посочената държава членка, тъй като към момента на военната служба, както и
след това, заинтересованото лице е било без прекъсване длъжностно лице на Европейския съюз и поради това не отговаря на
изискванията за приравняване съгласно законодателството на държавата членка?
(1)

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година относно Правилника за длъжностните лица и
Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно
приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 1968 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том
8, стр. 12).

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 9 март 2018 г. — Agrenergy
Srl/Ministero dello Sviluppo Economico
(Дело C-180/18)
(2018/C 182/14)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Consiglio di Stato
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Страни в главното производство
Въззивник: Agrenergy Srl
Въззиваем: Ministero dello Sviluppo Economico

Преюдициален въпрос
Трябва ли член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2009/28/ЕО (1) да се тълкува — в светлината на общия принцип на
защита на оправданите правни очаквания и на установената от Директивата цялостна система за регулиране на
стимулирането на производството на енергия от възобновяеми източници — в смисъл, че изключва съвместимостта с правото
на Европейския съюз на национална правна уредба, която позволява на италианското правителство чрез последователни
декрети за изпълнение да намали или дори да премахне вече определените тарифи за стимулиране?
(1)

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, стр. 16).

Преюдициално запитване от Tribunal Central Administrativo Sul (Португалия), постъпило на
12 март 2018 г. — Fazenda Pública/Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira
Patrício Teixeira
(Дело C-184/18)
(2018/C 182/15)
Език на производството: португалски
Запитваща юрисдикция
Tribunal Central Administrativo Sul

Страни в главното производство
Жалбоподател: Fazenda Pública
Ответници: Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

Преюдициален въпрос
Трябва ли членове 12, 56, 57 и 58 от Договора за създаване на Европейската общност (понастоящем членове 18, 63, 64 и 65
от Договора за функционирането на Европейския съюз) да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба
като разглежданата в главното производство (член 43, параграф 2 от Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares [Кодекс за облагане на доходите на физическите лица], одобрен с Декрет-закон № 442-A/88 от 30 ноември
1988 г. в редакцията му съгласно Закон № 109-B/2001 от 27 декември 2001 г.), която облага печалбите, получени от
прехвърлянето на недвижим имот с местонахождение в държава членка (Португалия) от гражданин на тази държава,
установен в трета страна (Ангола) с по-висок данък в сравнение с прилагания за същия вид операции към печалби, получени
от лице, установено в държавата по местонахождение на недвижимия имот?

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 9 март 2018 г. — Oro
Efectivo S.L./Diputación Foral de Bizkaia
(Дело C-185/18)
(2018/C 182/16)
Език на производството: испански
Запитваща юрисдикция
Tribunal Supremo

