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Ответник: Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni
С Определение от 17 октомври 2018 година Съдът (осми състав) обяви преюдициалното запитване за явно недопустимо.

Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 2 август 2018 г. —
NH/Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI — Rete Lenford
(Дело C-507/18)
(2018/C 436/20)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство
Жалбоподател: NH
Ответник: Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI — Rete Lenford

Преюдициални въпроси
1) Трябва ли член 9 от Директива 2000/78/ЕО (1) да се тълкува в смисъл, че сдружение, съставено от адвокати,
специализирани в съдебната защита на лица с различна сексуална ориентация, в чийто устав се предвижда, че целта на
сдружението е да насърчава зачитането на културата на тази категория лица и спазването на техните права, автоматично,
като носител на колективен интерес и сдружение с нестопанска цел, е процесуално легитимирано да предяви иск,
включително иск за обезщетение за вреди, когато са налице действия, счетени за дискриминационни по отношение на
тази категория лица?
2) Попада ли в приложното поле на предвидената в Директива 2000/78/ЕО антидискриминационна защита — при
правилно тълкуване на членове 2 и 3 от тази директива — изказването на мнение срещу хомосексуалистите, с което по
време на интервю в развлекателно радиопредаване интервюираният заявява, че никога няма да наеме или да използва
като сътрудници такива лица в кантората си, въпреки че интервюираният не провежда, нито планира да проведе
процедура по подбор и наемане на работа?

(1)

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на
заетостта и професиите (ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).

Преюдициално запитване от Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Италия), постъпило на
3 август 2018 г. — Autoservizi Giordano società cooperativa/Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli — Ufficio di Palermo
(Дело C-513/18)
(2018/C 436/21)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

