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3) Felaktig rättstillämpning och missuppfattning av bevisningen vad beträffar effekterna av åtgärden i fråga på handeln och
på konkurrensen.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 23 maj 2018 – Lombardi
Srl mot Comune di Auletta m.fl.
(Mål C-333/18)
(2018/C 285/38)
Rättegångsspråk: italienska
Hänskjutande domstol
Consiglio di Stato
Parter i det nationella målet
Klagande: Lombardi Srl
Motparter: Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl
Tolkningsfråga
Kan artikel 1.1 tredje stycket och 1.3 i rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och
andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (1), i dess lydelse
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 (2) tolkas på så sätt att den artikeln
innebär att rätten, i ett sådant fall där flera företag som har deltagit i upphandlingsförfarandet inte omfattas av
domstolsförfarandet (och vissa av dessa företags anbud inte är föremål för överklagande), med stöd av den processuella
autonomi som tillerkänns medlemsstaterna, får göra en bedömning av om det föreligger konkret intresse för den deltagare
som ingett huvudöverklagandet och mot vilken ett anslutningsöverklagande i syfte att den deltagaren ska uteslutas har
ingetts vilket rätten bifallit, varvid rätten tillämpar de processuella instrument som följer av den nationella rättsordningen
och därigenom säkerställer att skyddet för den enskilda aktörens intressen är förenligt med dispositionsprincipen
(artikel 112 civilprocesslagen), bevisbörderegler (artikel 2697 civillagen) och regler avseende att ett domstolsavgörandes
rättskraft endast omfattar rättegångsdeltagarna och inte kan utsträckas till att omfatta även rättssubjekt som inte omfattas av
tvisten?
(1)
(2)

(EGT L 395, 1989, s. 33; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 48).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/
13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling (EUT L 335, 2007, s. 31).

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 23 maj 2018 – Via Lattea
Scrl m.fl. mot Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Mål C-337/18)
(2018/C 285/39)
Rättegångsspråk: italienska
Hänskjutande domstol
Consiglio di Stato
Parter i det nationella målet
Klagande: Via Lattea Scrl, Alba Gilberto, Antonio Barausse, Gabriele Barausse, Azienda Agricola Benvegnù Gianni Battista e
Giangaetano s.s., Domenico Brogliato s.s., Cesare Filippi, Michele Filippi, Fontana Fidenzio e Fabrizio s.s., Giovanni
Gastaldello, Tiziano Giaretta, Azienda Agricola Guadagnin Gianni ed Emanuele s.s., Il Moretto di Martinazza Laura s.s.,
Marini Alessandro e Domenico s.s., Azienda Agricola Milan Sergio & C. s.s., Matteo Mosele, Luciano Mosele, Ennio Mosele,
Renato Munaretto, Azienda Agricola Pain di Gazzola Luigi, Azienda Agricola Parise Luigi, Angelo, Francesco e Giancarlo,
Sillo Zefferino Maurizio s.s., Storti Danilo e Nicoletta s.s., Tosatto Paolo e Federico s.s., Vivaldo Emilio e Pierino s.s.,
Giuseppe Zanettin

