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Ответник в първоначалното производство: O.K. Trans Praha spol. s.r.o.

Преюдициални въпроси
Следва ли член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 (1) на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември
2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане да се тълкува в смисъл, че липсата на уведомяване
на адресата за възможността да откаже да приеме документа за връчване — както предвижда член 8, параграф 1 от Регламент
(ЕО) № 1393/2007 (2) на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите
членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1348/2000 (3) на Съвета („Регламентът за връчване на документи“) — дава право на ответника (адресата) да
поиска преглед на европейската заповед за плащане на основание член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед
(„Регламент относно европейската заповед за плащане“)?
(1)
(2)
(3)

ОВ L 399, 2006 г., стр. 1.
ОВ L 324, 2007 г., стр. 79.
ОВ L 160, 2000 г., стр. 37.

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 18 януари 2017 г. —
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Republik Österreich
(Дело C-24/17)
(2017/C 112/29)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство
Молител: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst
Ответник: Republik Österreich

Преюдициални въпроси
1.1. Трябва ли правото на Съюза, и по-конкретно членове 1, 2 и 6 от Директива 2000/78/ЕО (1) във връзка с член 21 от
Хартата на основните права да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, с която на мястото на
досегашния дискриминиращ на основание възраст режим за определяне на възнагражденията (с оглед на зачитането на
предходни периоди на заетост, приключени преди навършване на 18-годишна възраст), се въвежда нова система за
определяне на възнагражденията, като преминаването на заварените служители в новата система става обаче по такъв
начин, че новият режим влиза в сила с обратно действие към датата на влизането в сила на закона в първоначалната му
редакция, а първото определяне на ранг по новата система е в зависимост от реално изплатеното по стария режим
възнаграждение за точно определен референтен месец за целите на преминаването (февруари 2015 г.), поради което се
запазват финансовите последици от досегашната дискриминация на основание възраст?
1.2. При утвърдителен отговор на първия въпрос, точка 1.1:
Трябва ли правото на Съюза, и по-конкретно член 17 от Директива 2000/78/ЕО да се тълкува в смисъл, че заварените
служители, които са били дискриминирани по стария режим на възнагражденията във връзка със зачитането на
предходни периоди на заетост, приключени преди навършване на 18-годишна възраст, трябва да получат парична
компенсация в случаите, когато финансовите последици от тази дискриминация се запазват и след преминаването на
служителите в новата система за определяне на възнагражденията?
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1.3. При отрицателен отговор на първия въпрос, точка 1.1:
Трябва ли правото на Съюза, и по-конкретно член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) да
се тълкува в смисъл, че залегналото в тази разпоредба основно право на ефективни правни средства за защита пред съд
не допуска национална правна уредба, съгласно която старият, дискриминационен режим на възнагражденията не се
прилага повече към висящите и бъдещите производства, а преминаването на заварените служители в новата система на
възнаграждения е в зависимост единствено от възнаграждението, което е следвало да се начисли или е било изплатено за
референтния месец за преминаването?
2.

Трябва ли правото на Съюза, и по-конкретно член 45 ДФЕС, член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 492/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно свободното движение на работници в Съюза (2) и
член 20 и сл. от Хартата, да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба, съгласно която предходните периоди на
заетост на договорно нает служител:
— по трудово правоотношение с орган на местно самоуправление или със сдружение на общини от държава — членка
на Европейското икономическо пространство, Република Турция или Конфедерация Швейцария, с орган на
Европейския съюз или с международна организация, на която Австрия е членка, или с други подобни учреждения
се зачитат изцяло, а
— по трудово правоотношение с друг работодател, само ако лицето е упражнявало относима професионална дейност
или е преминало относимо практическо обучение в администрация, се зачитат с максимална обща продължителност
до десет години?

(1)
2

()

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, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 година, глава 5, том 6, стр. 7).
ОВ L 141, стр. 1.

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 23 януари 2017 г. — Sucrerie
de Toury SA/Ministre de l'économie et des finances
(Дело C-31/17)
(2017/C 112/30)
Език на производството: френски
Запитваща юрисдикция
Conseil d'État

Страни в главното производство
Жалбоподател: Sucrerie de Toury SA
Ответник: Ministre de l'économie et des finances

Преюдициални въпроси
Прилага ли се по отношение на енергийните продукти, използвани за комбинираното производство на топло- и
електроенергия, единствено възможността за освобождаване от облагане с данъци, установена с член 15, параграф 1, буква в)
от Директива на Съвета от 27 октомври 2003 г. (1), или те попадат, що се отнася до частта от тези продукти, чиято
консумация отговаря на произведената електроенергия, и в приложното поле на предвиденото в член 14, параграф 1, буква
а) от тази директива задължение за освобождаване от облагане с данъци?
(1)

Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамка[…] на Общността за
данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 2003 г., стр. 51; Специално издание на български език,
2007 г., глава 9, том 2, стр. 98).

