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Официален вестник на Европейския съюз

C 301/15

Ако член 3, параграф 1, втора алинея, първо изречение от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 намира приложение
(първи въпрос), не е нужно да се отговаря на останалите въпроси; ако той не се прилага, то третият въпрос става
безпредметен, ако отговорът на втория въпрос е утвърдителен.
(1)
(2)

Регламент (ЕО) № 2419/2001 на Комисията от 11 декември 2001 година относно установяване на подробни правила за прилагането
на интегрираната система за администриране и контрол за определени схеми за помощ на Общността, установени с Регламент (ЕИО)
№ 3508/92 на Съвета (ОВ L 327, 2001 г., стр. 11).
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на
Европейските общности (ОВ L 312, 1995 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 1, стр. 166).

Преюдициално запитване от juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Франция),
постъпило на 13 юни 2018 г. — наказателно производство срещу YA и AIRBNB Ireland UC — други
страни: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP),
Valhotel
(Дело C-390/18)
(2018/C 301/20)
Език на производството: френски
Запитваща юрисдикция
Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Страни в главното производство
YA и AIRBNB Ireland UC
Други страни: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

Преюдициални въпроси
1) Отнася ли се свободата на предоставяне на услуги, предвидена в член 3 на Директива 2000/31/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. (1), до услугите, предоставяни във Франция от дружество AirBnb Ireland UC чрез
електронна платформа, управлявана на територията на Ирландия?
2) Противопоставими ли са на дружество AirBnb Ireland UC ограничителните правила относно упражняването на
професията агент на недвижими имоти във Франция, предвидени със Закон № 70—9 от 2 януари 1970 г. за
посредниците по сделки с недвижими имоти, известен като Закона Hoguet?

(1)

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на
информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)
(ОВ L 178, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257).

Преюдициално запитване от Corte di appello di Napoli (Италия), постъпило на 14 юни 2018 г. — I.
G.I. Srl/Maria Grazia Cicenia и др.
(Дело C-394/18)
(2018/C 301/21)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Corte di appello di Napoli

