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Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från
Verwaltungsgericht Minden – Tyskland) – Tsegezab Mengesteab mot Bundesrepublik Deutschland
(Mål C-670/16) (1)
(Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EU) nr 604/2013 — Fastställande av vilken medlemsstat
som är ansvarig för prövningen av en ansökan om internationellt skydd som lämnats in i en av
medlemsstaterna av en tredjelandsmedborgare — Artikel 20 — Inledande av förfarandet för att fastställa
ansvarig medlemsstat — Inlämnande av en ansökan om internationellt skydd — Rapport från
myndigheterna som har inkommit till de behöriga myndigheterna — Artikel 21.1 — De angivna
tidsfristerna för att göra en framställan om övertagande — Övergång av ansvaret till en annan
medlemsstat — Artikel 27 — Rättsmedel — Domstolsprövningens omfattning)
(2017/C 309/22)
Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Verwaltungsgericht Minden

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Tsegezab Mengesteab
Motpart: Bundesrepublik Deutschland

Domslut
1) Artikel 27.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för
att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller
en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat, jämförd med skäl 19 i den förordningen, ska tolkas så, att en sökande av
internationellt skydd, inom ramen för ett överklagande av ett beslut om att överföra vederbörande, kan göra gällande att en tidsfrist
som föreskrivs i artikel 21.1 i nämnda förordning har löpt ut, även om den anmodade medlemsstaten är beredd att överta personen.
2) Artikel 21.1 i förordning nr 604/2013 ska tolkas så, att det inte med giltig verkan går att göra en framställan om övertagande mer
än tre månader efter det att ansökan om internationellt skydd har lämnats in, även om denna framställan görs mindre än två
månader från det att en träff i Eurodac registrerades, i den mening som avses i den bestämmelsen.
3) Artikel 20.2 i förordning nr 604/2013 ska tolkas så, att en ansökan om internationellt skydd ska anses inlämnad när en skriftlig
handling – vilken upprättats av en myndighet och som intygar att en tredjelandsmedborgare har begärt internationellt skydd –
inkommer till den myndighet som ansvarar för att skyldigheterna enligt förordningen uppfylls, även om endast de viktigaste
uppgifterna som anges i en sådan handling och inte själva handlingen eller en kopia av den i förekommande fall har inkommit till
den myndigheten.

(1)

EUT C 104, 3.4.2017.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Italien) den 10 maj 2017 – Solvay Chimica Italia SpA m.fl. mot Autorità per l’energia elettrica e per il
gas e il sistema idrico
(Mål C-262/17)
(2017/C 309/23)
Rättegångsspråk: italienska
Hänskjutande domstol
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
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Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Ferrari F.lli Lunelli
SpA, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, Erg Power Srl, Erg Power Generation SpA, Eni SpA, Enipower SpA
Motpart: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Tolkningsfrågor
1) Ska bestämmelserna i direktiv 2009/72/EG (1), och i synnerhet artiklarna 3.5, 3.6 och 28, tolkas så, att ett system som
har inrättats och drivs av en privat aktör, till vilket ett begränsat antal produktions- och förbrukningsanläggningar är
anslutna, och som i sin tur är anslutet till det allmänna systemet, med nödvändighet utgör ett elsystem, och därmed ett
”distributionssystem” i den mening som avses i direktivet, och att privata system med dessa egenskaper som inrättades
innan direktivet trädde i kraft och ursprungligen var avsedda för egenproduktion inte får undantas från denna
klassificering?
2) Om den föregående frågan besvaras jakande, består då den enda möjligheten enligt direktivet att ta hänsyn till särdragen
hos ett privat elsystem i att nämnda system ingår i kategorin slutna distributionssystem i den mening som avses i
artikel 28 i direktivet, eller kan den nationella lagstiftaren fastställa en annan kategori distributionssystem som omfattas
av en förenklad reglering som skiljer sig från regleringen av slutna distributionssystem?
3) Oberoende av svaret på föregående frågor, ska direktivet tolkas så, att de slutna distributionssystem som avses i
artikel 28 under alla omständigheter har skyldighet att tillåta anslutning av tredje part?
4) Oberoende av svaret på föregående frågor, kan den nationella lagstiftaren mot bakgrund av att ett privat elsystem
klassificeras som slutet distributionssystem i den mening som avses i artikel 28 i direktiv 2009/72/EG och då enbart
med avseende på nämnda privata system fastställa de undantag från de allmänna bestämmelserna om distributionssystem som uttryckligen nämns i artiklarna 28 och 26.4 i direktivet, eller kan eller ska medlemsstaten – mot bakgrund
av skälen 29 och 30 i direktivet – då fastställa ytterligare undantag från tillämpningen av de allmänna bestämmelserna
om distributionssystem i syfte att uppnå de mål som anges i ovannämnda skäl?
5) Om EU-domstolen finner att en medlemsstat kan eller ska införa bestämmelser som tar hänsyn till särdragen hos slutna
distributionssystem, utgör bestämmelserna i direktiv 2009/72/EG – och i synnerhet skälen 29 och 30, artiklarna 15.7,
37.6 b och 26.4 – då hinder för nationella bestämmelser, såsom de som är av betydelse i förevarande mål, enligt vilka
slutna distributionssystem omfattas av bestämmelser om inmatningsordning och särredovisning som i mångt och
mycket motsvarar regleringen av allmänna system och där det i fråga om de allmänna kostnaderna för elsystemet även
stadgas att de motsvarande avgifterna delvis ska stå i proportion till elförbrukningen inom det slutna systemet?

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och
om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, s. 55).

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Italien) den 10 maj 2017 – Whirlpool Europe Srl m.fl. mot Autorità per l’energia elettrica e per il gas
e il sistema idrico
(Mål C-263/17)
(2017/C 309/24)
Rättegångsspråk: italienska
Hänskjutande domstol
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Whirlpool Europe Srl, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, FCA Italy SpA, FCA Group Purchasing Srl, FCA Melfi
SpA, Barilla G. e R. Fratelli SpA, Versalis SpA

