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Alperes: Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. október 17-i végzésével az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyilvánvalóan
elfogadhatatlannak nyilvánította.

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2018. augusztus 2-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem – NH kontra Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete lenford
(C-507/18. sz. ügy)
(2018/C 436/20)
Az eljárás nyelve: olasz
A kérdést előterjesztő bíróság
Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei
Felperes: NH
Alperes: Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete lenford

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Úgy kell-e értelmezni a 2000/78/EK irányelv (1) 9. cikkét, hogy az eltérő szexuális irányultságú személyek csoportjának
bíróság előtti védelmére specializálódott ügyvédekből álló szervezet, amely alapító okiratában megállapítja az e csoport
kultúrája és jogai védelmének előmozdítására irányuló célt, automatikusan a közösségi érdek képviselője és olyan
nonprofit jellegű szervezet, amely jogosult a bírósági eljárásban eljárni, kártérítés iránti kereset esetében is, az említett
csoport tekintetében hátrányosan megkülönböztetőnek vélt tények fennállása esetén?
2) A hátrányos megkülönböztetéssel szemben a 2000/78/EK irányelvben nyújtott védelem hatálya alá tartozik-e az irányelv
2. és 3. cikkének megfelelő értelmezése szerint a homoszexuális személyek csoportjával szemben kifejtett vélemény,
amelyben egy szórakoztató rádióműsor során adott interjú közben az interjúalany kijelentette, hogy sosem venne fel
ilyen személyeket vagy működne együtt azokkal saját ügyvédi irodájában, jóllehet ilyen felvételi eljárás nem volt
folyamatban, és e személy nem is tervezett ilyet?

(1)

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000.
november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL 2000. L 303. 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.)

A Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Olaszország) által 2018. augusztus 3-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autoservizi Giordano società cooperativa kontra Agenzia
delle Dogane s dei Monopoli – Ufficio di Palermo
(C-513/18. sz. ügy)
(2018/C 436/21)
Az eljárás nyelve: olasz
A kérdést előterjesztő bíróság
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

2018.12.3.
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Az alapeljárás felei
Felperes: Autoservizi Giordano società cooperativa
Alperes: Agenzia delle Dogane s dei Monopoli – Ufficio di Palermo

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Úgy kell-e értelmezni a 2003/96/EK irányelv (1) 7. cikkét, hogy annak hatálya kiterjed az autóbuszos személyszállítási
ágazatban tevékenységet – ezen belül autóbusz autóbuszvezetővel történő bérbeadását – végző valamennyi közjogi,
illetve magánjogi vállalkozásra és jogalanyra, és e rendelkezéssel ellentétes-e az irányelv végrehajtását szolgáló nemzeti
szabályozás azon része, amelynek értelmében a kereskedelmi gázolajat felhasználó személyek köre nem foglalja
magában az autóbusz autóbuszvezetővel történő bérbeadását végző személyeket?
2) A 2003/96/EK irányelv utóbb említett 7. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott, az államok javára biztosított mozgástér
(„A tagállamok különbséget tehetnek a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi és nem kereskedelmi
felhasználása között, feltéve hogy a minimum [helyesen: minimális] közösségi adómértékeket betartják és a
motorhajtóanyagként felhasznált kereskedelmi gázolaj adómértéke nem kisebb, mint a 2003. január 1 jén hatályban
levő nemzeti adómérték”) kizárja-e a közvetlen hatályát és feltétlen jellegét annak a rendelkezésnek, amelynek
értelmében a kereskedelmi gázolaj magában foglalja a „nem menetrendszerű forgalomban történő személyszállítás” célját
szolgáló gázolajat is?
3) Az irányelv utóbb hivatkozott 7. cikke tartalmi szempontból kellőképpen pontos-e, illetve kellőképpen feltétlen jellegű-e
ahhoz, hogy arra egy jogvitában valamely magánszemély a tagállam hatóságai előtt közvetlenül hivatkozhasson?

(1)

Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK
tanácsi irányelv (HL 2003. L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 405. o.)

A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Olaszország) által 2018. augusztus 6-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
kontra Regione autonoma della Sardegna
(C-515/18. sz. ügy)
(2018/C 436/22)
Az eljárás nyelve: olasz
A kérdést előterjesztő bíróság
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Az alapeljárás felei
Felperes: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Alperes: Regione autonoma della Sardegna

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Úgy kell-e értelmezni a 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelet (1) 7. cikkének (2) bekezdését, hogy az előírja a
szerződést közvetlenül odaítélni szándékozó hatóság részére, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy
közzétegye az észszerű és komoly ajánlat előkészítéséhez szükséges információkat vagy azokról tájékoztatást nyújtson a
szolgáltatás nyújtásában esetlegesen érdekelt valamennyi piaci szereplő részére?

