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Страни в главното производство
Ищец: Ana María Páez Juárez
Ответник: Nobel Plastiques Ibérica S.A.
Други страни: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) и Ministerio Fiscal

Преюдициални въпроси
1) Трябва ли работниците, категоризирани като особено чувствителни към определени рискове, които поради личностните
им характеристики или установеното им физиологично състояние са особено чувствителни към рисковете, произтичащи
от работата, и по тази причина не могат да извършват определени работи поради риск за собственото им здраве или за
здравето на други хора, да се считат за лица с увреждания за целите на прилагането на 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 (1)
съгласно тълкуването, дадено ѝ в практиката на Съда на Европейския съюз?
Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен, се отправят следните въпроси:
2) Представлява ли проява на пряка или непряка дискриминация по смисъла на член 2, параграф 2, буква б) от Директива
2000/78 решението за уволнение на работничка по икономически, технически, организационни и производствени
причини, когато на същата е признато увреждане предвид особената ѝ чувствителност по отношение на извършването на
някои работи поради физическо заболяване, в резултат на което ѝ е трудно да достигне изискваното равнище на
производителност, за да не бъде уволнена?
3) Представлява ли проява на пряка или непряка дискриминация по смисъла на член 2, параграф 2, буква б) от Директива
2000/78 решението за уволнение на работничка по икономически, технически, организационни и производствени
причини, когато на същата е признато увреждане предвид особената ѝ чувствителност по отношение на извършването на
някои работи поради физическо заболяване и когато решението се основава, наред с други критерии, на
многофункционалността за всички длъжности, включително тези, които лицето с увреждания не може да заема?
4) Представлява ли проява на непряка дискриминация по смисъла на член 2, параграф 2, буква б) от Директива 2000/78
решението за уволнение на работничка по икономически, технически, организационни и производствени причини,
когато на същата е признато увреждане предвид особената ѝ чувствителност по отношение на извършването на някои
работи поради физическо заболяване, довело до дълги периоди на отсъствие или отпуск по болест преди уволнението, и
решението се основава, наред с други критерии, на отсъствията на тази работничка?

(1)

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

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на
15 юни 2018 г. — Antonio Bocero Torrico/Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social
(Дело C-398/18)
(2018/C 294/47)
Език на производството: испански
Запитваща юрисдикция
Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Страни в главното производство
Жалбоподател: Antonio Bocero Torrico
Ответник: Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social
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Преюдициален въпрос
Трябва ли член 48 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която предвижда като условие за
допускане на предсрочно пенсиониране размерът на полагаемата пенсия да надвишава минималната пенсия, на която
заинтересованото лице би имало право съгласно посоченото национално законодателство, като тази „полагаема пенсия“ се
разбира като действителната пенсия, изплащана само от компетентната държава членка (в случая Испания), без да се взема
предвид действителният размер на пенсията, която това лице може да получава като обезщетение от същия вид, изплащано
от една или повече други държави членки?

Преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Нидерландия), постъпило
на 18 юни 2018 г. — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/
Autoriteit Consument en Markt
(Дело C-399/18)
(2018/C 294/48)
Език на производството: нидерландски
Запитваща юрисдикция
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Страни в главното производство
Жалбоподател: Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV
Ответник: Autoriteit Consument en Markt
Преюдициален въпрос
Съвместима ли е с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2009 (1) на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли
2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/
2005 (наричан „Регламент за природния газ“) единна тарифа за капацитет, при която не се провежда диференциация в
зависимост от обстоятелството какъв е ползвателят на мрежата, а в зависимост от договорения капацитет?
(1)

ОВ L 211, 2009 г., стр. 36.

Преюдициално запитване от Krajský soudem v Praze (Чешка република), постъпило на 18 юни
2018 г. — Herst, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství
(Дело C-401/18)
(2018/C 294/49)
Език на производството: чешки
Запитваща юрисдикция
Krajský soudem v Praze
Страни в главното производство
Жалбоподател: Herst, s.r.o.
Ответник: Odvolací finanční ředitelství
Преюдициални въпроси
1) Трябва ли данъчнозадължено лице да се счита за данъчнозадължено лице по смисъла на член 138, параграф 2, буква б) от
Директива 2006/112/ЕО (1) на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената
стойност (наричана по-нататък „Директивата за ДДС“)? При отрицателен отговор, за кои данъчнозадължени лица се
прилага тази разпоредба?

