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Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Италия),
постъпило на 22 януари 2018 г. — Meca Srl/Comune di Napoli
(Дело C-41/18)
(2018/C 142/36)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Страни в главното производство
Жалбоподател: Meca Srl
Ответник: Comune di Napoli
Преюдициален въпрос
Допускат ли общностните принципи на защита на оправданите правни очаквания и на правна сигурност, съдържащи се в
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и произтичащите от тях принципи на равно третиране,
недопускане на дискриминация, пропорционалност и ефективност, съдържащи се в Директива № 2014/24/ЕС (1), както и
разпоредбата на член 57, параграф 4, букви в) и ж) от тази директива, прилагането на национална правна уредба като
италианската, произтичаща от разпоредбата на член 80, параграф 5, буква c) от Законодателен декрет № 50/2016, съгласно
която оспорването по съдебен ред на значителни недостатъци, допуснати при изпълнението на предшестващa поръчка, които
са довели до предсрочното прекратяване на предходен договор за обществена поръчка, изключва възможността възлагащият
орган да дава каквато и да е оценка на надеждността на оферента до произнасянето с окончателно решение в гражданското
производство и без дружеството да е доказало приемането на self cleaning мерки, насочени към отстраняване на
нарушенията и недопускане на повторението им?
(1)

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на
Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65 и поправка в ОВ L 275, 2015 г., стр. 68)

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на
24 януари 2018 г. — Cobra Servicios Auxiliares S.A./FOGASA, Jesús Valiño López e Incatema, S.L.
(Дело C-44/18)
(2018/C 142/37)
Език на производството: испански
Запитваща юрисдикция
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Страни в главното производство
Жалбоподател: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.
Ответници: FOGASA, Jesús Valiño López e Incatema, S.L.
Преюдициални въпроси
1) Трябва ли клауза 4 от Рамково споразумение относно срочната работа, приложено към Директива 1999/70 (1), да се
тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която въз основа на едни и същи фактически обстоятелства
(прекратяване на договор между работодателя и трето предприятие по волята на последното) предвижда по-малко по
размер обезщетение при прекратяване на срочен договор за изпълнение на определена работа или услуга, съществуващ за
срока на договора между предприятията, от обезщетението при прекратяване на договори за неопределено време на
работници в сходно положение поради колективно уволнение, обусловено от производствени причини, произтичащи от
прекратяването на посочения договор между предприятията?

