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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).

Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Roma (Италия), постъпило на 26 март 2018 г. —
Adriano Guaitoli и др./easyJet Airline Co. Ltd
(Дело C-213/18)
(2018/C 240/22)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Tribunale ordinario di Roma

C 240/20
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Страни в главното производство
Ищци: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario
Giuli, Patrizia Padroni
Ответник: easyJet Airline Co. Ltd

Преюдициални въпроси
1) Когато лице, претърпяло закъснение или отмяна на полет, поиска наред с общите обезщетения с предварително определен
размер, посочени в членове 5, 7 и 9 от Регламент № 261/04 (1), и обезщетението за вреди съгласно член 12 от същия
регламент, следва ли да се приложи член 33 от Конвенцията от Монреал или „съдебната компетентност“ (както
международната, така и вътрешната) във всички случаи се урежда от член 5 от Регламент № 44/01 (2)?
2) В първата хипотеза по първия въпрос трябва ли член 33 от Конвенцията от Монреал да се тълкува в смисъл, че урежда
само разпределението на юрисдикцията между държавите или в смисъл, че урежда и вътрешната териториална
компетентност в отделната държава?
3) В първата хипотеза по втория въпрос „изключително“ ли е приложението на член 33 от Конвенцията от Монреал и
изключва ли то приложението на член 5 от Регламент № 44/01, или двете разпоредби могат да се прилагат съвместно, за
да се определят пряко както юрисдикцията на държавата, така и вътрешната териториална компетентност на нейните
съдилища?

(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, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).
Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на
съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3,
стр. 74 и поправка в ОВ L 10, 2014 г., стр. 32).

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 26 март 2018 г. — La Gazza
s.c.r.l. и др./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Дело C-217/18)
(2018/C 240/23)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Consiglio di Stato

Страни в главното производство
Въззивници: La Gazza s.c.r.l., Umberto Bernardi, Giovanni Bressan, Bruno Ceccato, Alessandro Cerbaro, Virgilio Cerbaro,
Alessandro Conte, Antonio Costa, Maurizio Dalla Pria, Daniele Donà, Fausto Guidolin, Gianni Mancon, Claudio Meneghini,
Antonio Pesce, Dario Poli, Rino Salvalaggio, Luciano Simioni, Tiziano Sperotto, Armando Tollio, Marco Toson, Silvano
Marcon, Lorella Cusinato, Federica Marcon, Eleonora Marcon, Caterina Marcon, Azienda agricola Bacchin Fratelli, Baldisseri
Giancarlo e Mario s.s., Azienda agricola Ballardin Bortolino e Giuseppe, Facchinello Egidio e Giuseppe s.s., Azienda agricola
Marchioron Fratelli di Marchioron Maurizio e Giuliano, Marchioron Ruggero e Massimo s.s., Azienda agricola Milan di
Milan Mauro e Maurizio s.s., Azienda agricola Pettenuzzo Luciano e Aurelio s.s., Azienda agricola Stragliotto di Stragliotto
Giovanni & c. s.s., Azienda agricola Todescato Giuseppe e Maurizio s.s., Azienda agricola Toffan Piermaria e Antonio s.s.
Въззиваеми: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

