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д) към момента, в който е въведена по-ниската скала на възнагражденията, държавната статистика показва, че 70 % от
назначените учители са на възраст от или под 25 години и е признато, че това е типично за възрастовия профил на
постъпващите преподаватели в държавни училища за която и да е година; и
е) преподавателите в държавни училища, които са постъпили през 2011 г. и след това, понасят явна икономическа
неизгода в сравнение със своите колеги учители, назначени преди 2011 г.?
2. Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен, може ли въвеждането на по-ниската скала на възнаграждения да бъде
обективно оправдано от изискването за постигане на средно- до дългосрочно структурно намаление в разходите за
предоставяне на обществената услуга, като се вземат предвид бюджетните ограничения, пред които е изправена
държавата, и/или значението на запазването на добри трудови отношения със заварените държавни служители?
3. Различен ли ще бъде отговорът на втория въпрос, ако държавата е можела да постигне равностойни икономии чрез
намаляване на възнагражденията на всички учители в значително по-малък размер от намаляването, което е приложено
само към новоназначените учители?
4. Различен ли ще бъде отговорът на втория и третия въпрос, ако решението да не се намалява скалата на възнагражденията,
приложима за заварените учители, е било взето в съответствие с колективен трудов договор между правителството, като
работодател, и професионалните съюзи, представляващи държавните служители, в който правителството е поело
задължението да не намалява допълнително възнаграждението на заварените държавни служители, чиито възнаграждения
вече са били намалени, и [с оглед на] последствията за трудовите отношения, които биха произтекли от неизпълнението
на този договор, като се вземе предвид фактът, че новата скала на възнагражденията, въведена през 2011 г., не е била
включена в този колективен трудов договор?

(1)

ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.

Преюдициално запитване от Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Белгия), постъпило на
27 февруари 2018 г. — André Moens/Ryanair Ltd
(Дело C-159/18)
(2018/C 166/30)
Език на производството: френски
Запитваща юрисдикция
Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Страни в главното производство
Ищец: André Moens
Ответник: Ryanair Ltd

Преюдициални въпроси
Преюдициалното запитване, което се отнася до тълкуването на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и
помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 295/91 (1), има следния текст:
1) Попада ли разглежданото в настоящия спор обстоятелство, а именно разливането на бензин върху писта за излитане,
довело до нейното затваряне, в обхвата на понятието „събитие“ по смисъла на точка 22 от решение от 22 декември
2008 г., Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771) или в обхвата на понятието „извънредно обстоятелство“ по
смисъла на съображение 14 от споменатия регламент съгласно тълкуването му в решение от 31 януари 2013 г.,
McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43) или тези две понятия се припокриват;
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2) Трябва ли член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари
2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и
отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 да се тълкува в смисъл, че събитие
като разглежданото в настоящия спор, а именно разливането на бензин върху писта за излитане, довело до нейното
затваряне, трябва да се счита за събитие, присъщо на нормалното упражняване на дейността на въздушния превозвач и
следователно не би могло да се квалифицира като „извънредно обстоятелство“, което може да освободи въздушния
превозвач от задължението му за обезщетяване на пътниците в случай на голямо закъснение на извършен полет;
3) Ако събитие като разглежданото в настоящия спор, а именно разливането на бензин върху писта за излитане, довело до
нейното затваряне, следва да се счита за „извънредно обстоятелство“, трябва ли от това да се заключи, че за въздушния
превозвач то представлява „извънредно обстоятелство“, което не е могло да бъде избегнато, дори да са били взети всички
необходими мерки?

(1)

ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 012, стр. 218.
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Преюдициални въпроси
1) Преди да се анализират изложените във въпроси 2, 3 и 4 евентуални обосновки, нарушава ли държава членка член 5,
параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО (1) (наричана по-нататък „Директивата от 2004 г.“) — изискващ възможно найбързо издаване на визи за съпруга/съпругата и за членовете на семейството на гражданин на Съюза, който упражнява или
възнамерява да упражни правото си на свободно движение във въпросната държава членка — ако забави разглеждането
на такова заявление с 12 месеца или повече?
2) Без да се засяга отговорът на въпрос 1, може ли да се счита, че забавяне на разглеждането или на постановяването на
решение по заявление за издаване на виза по член 5, параграф 2 — което забавяне се дължи на необходимостта да се
извърши по-специално цялостна проверка, за да се гарантира, че заявлението не е основано на невярна информация или
че не представлява злоупотреба с право, в това число и че не става въпрос за фиктивен брак — е обосновано с оглед на
член 35 от Директивата от 2004 г. или поради други съображения и че следователно не представлява нарушение на
член 5, параграф 2?
3) Без да се засяга отговорът на въпрос 1, може ли да се счита, че забавяне на разглеждането или на постановяването на
решение по заявление за издаване на виза по член 5, параграф 2 — което забавяне се дължи на необходимостта да се
извърши цялостна проверка и проверка за сигурност на лицата от някои трети страни поради специфични опасения,
свързани със сигурността, спрямо пристигащите от тези трети страни пътници — е обосновано с оглед на член 35 от
Директивата от 2004 г. или поради други съображения и че следователно не представлява нарушение на член 5,
параграф 2?

