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Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Испания), постъпило на
2 март 2018 г. — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote/Swissport Spain Aviation Services
Lanzarote S.L.
(Дело C-167/18)
(2018/C 211/13)
Език на производството: испански
Запитваща юрисдикция
Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Страни в главното производство
Ищец на първа инстанция и въззивник на втора инстанция: Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote
Ответник на първа инстанция и въззивник на втора инстанция: Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

Преюдициални въпроси
1) Прилага ли се член 1, параграф 1 от Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на
законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при
прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (1) в случаите, в
които предприятие престава да предоставя услуги за възложител поради прекратяване на договора за услуги, чието
изпълнение зависи основно от работната сила (почистване на помещения), а новият изпълнител на услугите поема
съществена част от назначения за изпълнението им персонал, когато подобно встъпване в трудовите правоотношения е
задължително по силата на колективния трудов договор в сектора на чистотата?
2) В съответствие ли е с общностната директива (тълкувана от Съда на ЕС) даденото от испанския Върховен съд (Tribunal
Supremo) тълкуване, че в случаите на прехвърляне на персонал по силата на колективен трудов договор няма
прехвърляне на предприятия, тъй като не е изпълнено изискването за доброволност и съответно, че в тези случаи
Директивата не се прилага?
3) Може ли да се приеме, че когато става въпрос за предоставящи услуги предприятия и отрасловият колективен трудов
договор изисква встъпването на новия работодател в трудовите правоотношения с персонала, става въпрос — в
съответствие с разпоредбите на Директивата — за прехвърляне на персонал и следователно за прехвърляне на
предприятия по смисъла на посочената директива?
4) В съответствие ли е с член 3 от Директивата член 14 от колективния трудов договор в сектора на почистването на сгради
и помещения в провинция Лас Палмас, съгласно който в случаите на встъпване на нов работодател по силата на този
колективен трудов договор работниците, чиито трудови правоотношения се прехвърлят, не запазват нито правата и
задълженията, които са имали в предприятието прехвърлител, нито условията на труд, уговорени в колективен трудов
договор?

(1)

ОВ L 82, 2001 г., стр. 16

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 7 март 2018 г. — Club de
Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís
(Дело C-176/18)
(2018/C 211/14)
Език на производството: испански
Запитваща юрисдикция
Tribunal Supremo
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Страни в главното производство
Касатор: Club de Variedades Vegetales Protegidas
Ответник по касационната жалба: Adolfo Juan Martínez Sanchís

Преюдициални въпроси
1) В случай че земеделски производител е закупил фиданки на растителен сорт от разсадник (обект на трето лице) и ги е
засадил, преди предоставената за този сорт закрила да започне да действа, необходимо ли е, за да се признае правото за
забрана на определени действия, предвидено в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2100/94 (1), по отношение на
по-нататъшните действия на земеделския производител, а именно събиране на последващите реколти от дърветата, да са
изпълнени условията по член 13, параграф 3 или напротив, трябва да се счита, че действията по събиране на реколтата са
такива по производство или възпроизводство на сорта, при които се получава „събран материал“, и могат да бъдат
забранени от титуляря на растителния сорт без да е необходимо да са изпълнени условията по параграф 3?
2) Съобразено ли е с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 тълкуване, според което системата на каскадна
защита е приложима срещу което и да е от посочените в параграф 2 действия по отношение на „събрания материал“,
включително самото събиране на реколтата, или само срещу действията, извършени след производството на събрания
материал, като например складирането му и търговията с него?
3) Необходимо ли е — при прилагане на системата за разпростиране на каскадната защита, предвидена в член 13,
параграф 3 от Регламент № 2100/94, по отношение на „събрания материал“ — за да е изпълнено първото условие,
фиданките да са закупени, след като титулярят е получил закрилата на Общността за растителния сорт или би било
достатъчно те да са закупени, докато титулярят се е ползвал от временна закрила, в периода между публикуването на
заявката и момента, в който предоставената за растителния сорт закрила е започнала да действа?

(1)

Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 година относно правната закрила на Общността на сортовете растения
(OB L 227, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3 том 15, стр. 197).

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (Испания),
постъпило на 7 март 2018 г. — Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid
(Дело C-177/18)
(2018/C 211/15)
Език на производството: испански
Запитваща юрисдикция
Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Страни в главното производство
Ищец: Almudena Baldonedo Martín
Ответник: Ayuntamiento de Madrid

Преюдициални въпроси
1) Правилно ли е клауза 4 от Рамковото споразумение да се тълкува в смисъл, че в обхвата на хипотезата, описана в
посочената клауза, не попада положение като описаното в настоящото производство, в което срочно назначен държавен
служител извършва същата работа като постоянно назначен държавен служител (постоянно назначен държавен служител,
който не се ползва с правото на обезщетение, тъй като в приложимия към него правен режим не съществува пораждаща
обезщетение хипотеза)?

