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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

C 240/20
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Parter i hovedsagen
Sagsøgere: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini,
Mario Giuli og Patrizia Padroni
Sagsøgt: easyJet Airline Co. Ltd.

Præjudicielle spørgsmål
1) Såfremt en part, der har oplevet forsinkelse eller aflysning af en flyafgang, samtidigt, ud over faste, ensartede
kompensationsbeløb i henhold til artikel 5, 7 og 9 i forordning nr. 261/2004 (1), også anmoder om erstatning for skade
på baggrund af samme forordnings artikel 12, skal Montrealkonventionens artikel 33 da finde anvendelse, eller skal
»retternes kompetence« (såvel stat som kompetent ret) under alle omstændigheder fastsættes i henhold til artikel 5 i
forordning nr. 44/2001 (2)?
2) Skal Montrealkonventionens artikel 33 med hensyn til det første tilfælde i spørgsmål 1 fortolkes således, at den alene
regulerer fordelingen af jurisdiktionen mellem stater, eller således, at den også regulerer den nationale stedlige
kompetence inden for den enkelte stat?
3) Er anvendelsen af Montrealkonventionens artikel 33 med hensyn til det første tilfælde i spørgsmål 2 »eksklusiv«, idet den
udelukker anvendelsen af artikel 5 i forordning nr. 44/2001, eller kan de to bestemmelser anvendes samtidigt, således at
både den statslige og de nationale retters stedlige kompetence fastsættes direkte?

(1)
(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til
luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91
(EUT L 46, s. 1).
Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22.12.2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på
det civil- og handelsretlige område (EFT L 12, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 26. marts 2018 — La
Gazza s.c.r.l. m.fl. mod Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) og Regione Veneto
(Sag C-217/18)
(2018/C 240/23)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen
Sagsøgere: 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. og Azienda agricola Toffan Piermaria e Antonio s.s.
Sagsøgte: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) og Regione Veneto

