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2) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1, un pasager poate totuși să solicite din partea transportatorului aerian
rambursarea costului biletului său, dacă este plauzibil că tour operatorul său, în cazul în care acesta ar fi ținut
răspunzător, se află în incapacitate financiară de a rambursa efectiv costul biletului, iar tour operatorul nu a luat nicio
măsură de garanție pentru a asigura rambursarea?

(1)
(2)

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme
comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii
prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).
Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite (JO 1990,
L 158, p. 59, Ediție specială, 13/vol. 9, p. 248).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Arbeidsrechtbank Gent (Belgia) la 7 martie 2018 – Ronny
Rohart/Federale Pensioendienst
(Cauza C-179/18)
(2018/C 182/13)
Limba de procedură: neerlandeza
Instanța de trimitere
Arbeidsrechtbank Gent

Părțile din procedura principală
Reclamant: Ronny Rohart
Pârât: Federale Pensioendienst

Întrebarea preliminară
Potrivit articolului 4 alineatul (3) TUE coroborat cu Statutul funcționarilor Uniunii Europene, instituit prin Regulamentul
(CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (1) al Consiliului din 29 februarie 1968, principiul cooperării loiale trebuie interpretat în
sensul că se opune unei reglementări a unui stat membru conform căreia, la calculul pensiei pentru limită de vârstă a unui
lucrător pe baza activității sale prestate în acest stat membru, nu se permite luarea în considerare a perioadei de efectuare a
serviciului militar de către acest lucrător în statul membru respectiv pentru motivul că, atât în această perioadă, cât și după
aceea, persoana în cauză a deținut în mod neîntrerupt calitatea de funcționar al Uniunii Europene și astfel nu îndeplinește
condițiile de echivalare prevăzute de reglementarea statului membru menționat?
(1)

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 e stabilire a Statutului funcționarilor
Comunităților Europene, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități și de instituire a unor măsuri speciale
tranzitorii aplicabile funcționarilor Comisiei (Statutul funcţionarilor Uniunii Europene) (JO 1968, L 56, p. 1).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 9 martie 2018 – Agrenergy
Srl/Ministero dello Sviluppo Economico
(Cauza C-180/18)
(2018/C 182/14)
Limba de procedură: italiana
Instanța de trimitere
Consiglio di Stato
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Părțile din procedura principală
Reclamantă: Agrenergy Srl
Pârât: Ministero dello Sviluppo Economico

Întrebarea preliminară
Articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2009/28/CE (1) trebuie interpretat – inclusiv în lumina principiului general al
protecției încrederii legitime și a sistemului în ansamblu al reglementării instituite de directivă cu privire la stimularea
producerii de energie din surse regenerabile – în sensul că exclude compatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a unei
reglementări naționale care permite guvernului italian să dispună, prin decrete succesive de punere în aplicare, reducerea
sau chiar aducerea la zero a tarifelor de stimulare stabilite anterior?
(1)

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, p. 16).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Central Administrativo Sul (Portugalia) la
12 martie 2018 – Fazenda Pública/Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira
Patrício Teixeira
(Cauza C-184/18)
(2018/C 182/15)
Limba de procedură: portugheza
Instanța de trimitere
Tribunal Central Administrativo Sul

Părțile din procedura principală
Apelantă: Fazenda Pública
Intimați: Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

Întrebarea preliminară
Articolele 12, 56, 57 și 58 din Tratatul Comunității Europene [în prezent articolele 18, 63, 64 și 65 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene] trebuie să fie interpretate în sensul că se opun unei legislații naționale, precum cea în
discuție în litigiul principal (articolul 43 alineatul 2 din Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
[Codul privind impozitul pe venitul persoanelor fizice], aprobat prin Decretul-lege nr.o442-A/88, din 30 noiembrie, în
versiunea rezultată din Legea nr.o109- B/2001, din 27 decembrie), care supune câștigurile de capital rezultate din cesiunea
unui bun imobil situat într-un stat membru (Portugalia) de către un resortisant al statului membru respectiv, rezident într-o
țară terță (Angola), la o sarcină fiscală superioară celei aplicabile, pentru același tip de operațiune, câștigurilor de capital
realizate de un rezident al statului în care este situat imobilul?

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 9 martie 2018 – Oro
Efectivo S.L./Diputación Foral de Bizkaia
(Cauza C-185/18)
(2018/C 182/16)
Limba de procedură: spaniola
Instanța de trimitere
Tribunal Supremo

