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Parter i hovedsagen
Sagsøger: Agrenergy Srl
Sagsøgt: Ministero dello Sviluppo Economico

Præjudicielt spørgsmål
Skal artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2009/28/EF (1) — også i lyset af det almindelige princip om beskyttelse af den
berettigede forventning og direktivets samlede regulering af fremme af produktionen af energi fra vedvarende
energikilder — fortolkes således, at en national ordning, hvorefter den italienske regering med efterfølgende
gennemførelsesdekreter kan reducere eller endog ophæve de fastsatte incitamentstariffer, ikke er forenelig med EU-retten?
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23.4.2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder
og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140, s. 16).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Central Administrativo Sul (Portugal) den
12. marts 2018 — Fazenda Pública mod Carlos Manuel Patrício Teixeira og Maria Madalena da Silva
Moreira Patrício Teixeira
(Sag C-184/18)
(2018/C 182/15)
Processprog: portugisisk
Den forelæggende ret
Tribunal Central Administrativo Sul

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Fazenda Pública
Sagsøgte: Carlos Manuel Patrício Teixeira og Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

Præjudicielt/Præjudicielle spørgsmål
Skal artikel 12, 56, 57 og 58 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab [nu artikel 18, 63, 64 og 65 i traktaten
om Den Europæiske Unions funktionsmåde] fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse, som den i
hovedsagen omhandlede (artikel 43, stk. 2, i Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares [(lov om
beskatning af fysiske personers indkomst)], vedtaget ved lovdekret nr. 442-A/88 af 30.11.1988, som affattet ved lov
nr. 109-B/2001 af 27.12.2001), der pålægger avancer ved overdragelse af en fast ejendom beliggende i en medlemsstat
(Portugal) en større skattebyrde, når overdragelsen foretages af en person, der er statsborger i nævnte medlemsstat og bosat i
et tredjeland (Angola), end den, der for samme transaktionstype anvendes på avancer, som realiseres af en person, der er
hjemmehørende i den stat, hvori den faste ejendom er beliggende?

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 9. marts 2018 —
Oro Efectivo S.L. mod Diputación Foral de Bizkaia
(Sag C-185/18)
(2018/C 182/16)
Processprog: spansk
Den forelæggende ret
Tribunal Supremo
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Parter i hovedsagen
Sagsøger: Oro Efectivo S.L.
Sagsøgt: Diputación Foral de Bizkaia

Præjudicielt spørgsmål
Spørgsmålet om, hvorvidt Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1) og
princippet om afgiftsneutralitet, der følger af dette direktiv, samt Domstolens praksis, som fortolker dette princip, er til
hinder for en national lovgivning, i medfør af hvilken en medlemsstat kan anmode en erhvervsdrivende om betaling af en
indirekte afgift, som er forskellig fra moms, som følge af den erhvervsdrivendes erhvervelse fra en privatperson af løsøre
(nemlig guld, sølv eller smykker), når:
1. den erhvervede genstand ved forarbejdning og efterfølgende overdragelse er bestemt til selve den erhvervsdrivendes
erhvervsvirksomhed
2. de momspligtige transaktioner gennemføres ved at genindføre den erhvervede genstand i handelskredsløbet, og
3. den lovgivning, der finder anvendelse i denne medlemsstat, ikke tillader den erhvervsdrivende i forbindelse med disse
transaktioner at fratrække det beløb, der er betalt i afgift i forbindelse med den første af de nævnte erhvervelser.

(1)

EUT 2006, L 347, s. 1.

Sag anlagt den 15. marts 2018 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen
(Sag C-192/18)
(2018/C 182/17)
Processprog: polsk
Parter
Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved A. Szmytkowska, K. Banks, H. Krämer og C. Valero, som befuldmægtigede)
Sagsøgt: Republikken Polen

Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at Republikken Polen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 157 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde samt artikel 5, litra a), og artikel 9, stk. 1, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/
54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i
forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) (1), idet den i artikel 13, nr. 1)-3), i lov af 12. juli 2017 om
ændring af lov om de almindelige domstoles organisation [Prawo o ustroju sądów powszechnych] har indført forskellig
pensionsalder for kvinder og mænd, der varetager et embede som dommer ved de almindelige domstole, dommer ved
den øverste domstol eller offentlig anklager.
— Det fastslås, at Republikken Polen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i traktaten
om Den Europæiske Union sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder, idet den i nævnte lovs artikel 13, nr. 1), har sænket pensionsalderen for dommere ved de almindelige
domstole og samtidig har indrømmet justitsministeren ret til i henhold til denne lovs artikel 1, nr. 26), litra b) og c), at
træffe afgørelse om forlængelse af dommeres tjenesteperiode.
— Republikken Polen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

