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Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte (Italien) den 26. marts 2018 — Prato Nevoso Termo Energy Srl mod Provincia di Cuneo og
ARPA Piemonte
(Sag C-212/18)
(2018/C 240/21)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Prato Nevoso Termo Energy Srl
Sagsøgte: Provincia di Cuneo og ARPA Piemonte

Præjudicielle spørgsmål
1) Er direktiv 2008/98/EF’s (1) artikel 6 og under alle omstændigheder proportionalitetsprincippet til hinder for en national
ordning såsom artikel 293 i lovdekret nr. 152/2006, sammenholdt med artikel 268, litra eee-bis), i lovdekret nr. 152/
2006, hvorefter et flydende biobrændsel, som opfylder de fastsatte tekniske krav og efterspørges som brændstof til
produktion, nødvendigvis skal betragtes som affald, selv inden for rammerne af godkendelsesproceduren vedrørende et
biomassefyret anlæg, i det omfang og så længe dette flydende biobrændsel ikke er indført i bilag X, del II, afdeling 4,
stk. 1, til del V i lovdekret nr. 152 af 3. april 2006, og dette bortset fra vurderinger af negativ indvirkning på miljøet eller
enhver indsigelse vedrørende produktets tekniske karakteristika, som er fremkommet inden for rammerne af
godkendelsesproceduren?
2) Er artikel 13 i direktiv 2009/28/EF (2) og under alle omstændigheder proportionalitetsprincippet, gennemsigtighedsprincippet og princippet om forenkling til hinder for en national ordning, såsom artikel 5 i lovdekret nr. 28/2011, for så
vidt angår den del, hvor den for det tilfælde, at en virksomhed ansøger om godkendelse til anvendelse af en biomasse
som brændstof på et anlæg, som genererer emissioner i atmosfæren, ikke fastlægger nogen koordinering med
godkendelsesproceduren til den omhandlede anvendelse som brændstof ifølge bilag X til del V i lovdekret nr. 152/2006
eller muligheden for en konkret vurdering af den foreslåede løsning inden for rammerne af en enkelt integreret
godkendelsesprocedure og i lyset af bestemte tekniske specifikationer?

(1)
(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19.11.2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312, s. 3).
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 Tribunale ordinario di Roma (Italien) den 26. marts
2018 — Adriano Guaitoli m.fl. mod easyJet Airline Co. Ltd.
(Sag C-213/18)
(2018/C 240/22)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Tribunale ordinario di Roma

