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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Genova
(Włochy) w dniu 12 października 2018 r. – LG i in. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale
(Sprawa C-641/18)
(2019/C 25/21)
Język postępowania: włoski
Sąd odsyłający
Tribunale di Genova

Strony w postępowaniu głównym
Strona powodowa: LG i in.
Strona pozwana: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Pytanie prejudycjalne
Czy art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 rozporządzenia WE nr 44/2001 (1) z dnia 27 grudnia 2000 r. należy interpretować – także
w świetle art. 47 Karty praw podstawowych UE, art. 6 ust. 1 EKPC i motywu 16 dyrektywy 2009/15/WE (2) – w ten sposób,
że wykluczają one, aby w ramach sporu wszczętego w celu uzyskania odszkodowania za śmierć lub szkody osobowe
spowodowane katastrofą morską promu pasażerskiego, z powołaniem się na odpowiedzialność z tytułu niedbalstwa, sąd
państwa członkowskiego mógł zaprzeczyć istnieniu swej jurysdykcji, uznając immunitet jurysdykcyjny mających siedzibę
w tym państwie członkowskim podmiotów prywatnych i osób prawnych, które dokonują czynności klasyfikacyjnych lub
certyfikacyjnych, oraz nawiązując do wykonywania tych czynności klasyfikacyjnych lub certyfikacyjnych w imieniu
państwa spoza Wspólnoty?
(1)
(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, s. 1).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm
dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich
(Dz.U. 2009, L 131, s. 47).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil de
Gerona (Hiszpania) w dniu 15 października 2018 r. – OD / Ryanair D.A.C.
(Sprawa C-646/18)
(2019/C 25/22)
Język postępowania: hiszpański
Sąd odsyłający
Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: OD
Strona pozwana: Ryanair D.A.C.

Pytania prejudycjalne
1) Czy zasada dorozumianego wyboru jurysdykcji, przewidziana i uregulowana w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE)
nr 1215/12 (1) wymaga istnienia obiektywnego elementu związku między przedmiotem sporu lub miejscem
zamieszkania strony powodowej a sądem, do którego wniesiono pozew?

