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Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Италия),
постъпило на 26 март 2018 г. — Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte
(Дело C-212/18)
(2018/C 240/21)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Страни в главното производство
Жалбоподател: Prato Nevoso Termo Energy Srl
Ответници: Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

Преюдициални въпроси
1) Допуска ли член 6 от Директива 2008/98/ЕО (1) и при всички положения принципът на пропорционалност национална
правна уредба като установената в член 293 и в член 268, буква eee-bis) от Законодателен декрет № 152/2006, които
налагат да се счита за отпадък, включително в рамките на процедура за разрешаване на захранвана с биомаса централа,
течно гориво от биомаса, което има техническите изисквания в това отношение и което се е поискано като гориво за
производствени цели, ако и докато посоченото течно гориво от биомаса не бъде включено в приложение Х, част II, раздел
4, параграф 1 към част V от Законодателен декрет № 152 от 3 април 2006 г., независимо от оценките и за отрицателно
въздействие върху околната среда и от това дали са повдигнати каквито и да е възражения, свързани с техническите
характеристики на продукта, извършено в рамките на процедурата за издаване на разрешение?
2) Допускат ли член 13 от Директива 2009/28/ЕО (2) и при всички положения принципите на пропорционалност,
прозрачност и опростяване национална правна уредба като установената в член 5 от Законодателен декрет № 28/2011 в
частта, в която не се предвижда, ако заявителят поиска да получи разрешение за употреба на биомаса като гориво в
инсталация, която изпуска емисии в атмосферата, никакво координиране с процедурата за разрешаване на такова
използване на гориво, предвидена в Законодателен декрет № 152/2006, приложение X към част V, нито възможност за
конкретна оценка на предложеното решение в контекста на една-единствена процедура за издаване на разрешение и с
оглед на предварително определени технически спецификации.

(1)
(2)

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на
определени директиви (ОВ L 312, стр. 3).
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 и
поправка в ОВ L 216, 22.7.2014 г., стр. 5).
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