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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Ana María Páez Juárez
Verwerende partij: Nobel Plastiques Ibérica S.A.
Andere partijen: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en Ministerio Fiscal

Prejudiciële vragen
1) Moeten werknemers die zijn aangemerkt als bijzonder kwetsbaar voor bepaalde risico’s worden beschouwd als personen
met een handicap voor de doeleinden van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van
een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (1), zoals uitgelegd in de rechtspraak van het Hof van
Justitie van de Europese Unie, wanneer zij, als gevolg van hun eigen persoonlijke kenmerken of bekende biologische
toestand bijzonder kwetsbaar zijn voor beroepsrisico’s en om die reden bepaald werk niet kunnen vervullen omdat
daaraan een risico voor hun eigen gezondheid of die van andere personen is verbonden?
Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt:
2) Vormt het besluit tot ontslag van een werkneemster om economische, technische, organisatorische of productieredenen
directe of indirecte discriminatie in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 wanneer zij een erkende
handicap heeft die ertoe leidt dat zij ten gevolge van haar lichamelijke aandoening bijzonder kwetsbaar is [voor bepaalde
risico’s] verbonden aan bepaald werk en daardoor moeite heeft om het productiviteitsniveau te halen dat vereist is om
niet door ontslag te worden getroffen?
3) Vormt het besluit tot ontslag van een werkneemster om economische, technische, organisatorische of productieredenen
directe of indirecte discriminatie in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 wanneer zij een erkende
handicap heeft die met zich meebrengt dat zij als gevolg van haar lichamelijke aandoening bijzonder kwetsbaar is [voor
bepaalde risico’s] verbonden aan bepaald werk en het besluit wordt genomen op grond van, naast andere toepasselijke
criteria, multi-inzetbaarheid in alle arbeidsfuncties, waaronder die welke de persoon met een handicap niet kan
vervullen?
4) Vormt het besluit tot ontslag van een werkneemster om economische, technische, organisatorische of productieredenen
indirecte discriminatie in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), van richtlijn 2000/78 wanneer zij een erkende handicap
heeft en als gevolg van haar lichamelijke aandoening, die voorafgaand aan het ontslag tot lange perioden van
afwezigheid en ziekteverzuim heeft geleid, bijzonder kwetsbaar is [voor bepaalde risico’s] verbonden aan bepaald werk,
en het besluit wordt genomen op grond van, naast andere toepasselijke criteria, het verzuim van deze werkneemster?

(1)

PB 2000, L 303, blz. 16.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Spanje) op 15 juni 2018 — Antonio Bocero Torrico / Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Tesorería General de la Seguridad Social
(Zaak C-398/18)
(2018/C 294/47)
Procestaal: Spaans
Verwijzende rechter
Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Antonio Bocero Torrico
Verwerende partijen: Instituto Nacional de la Seguridad Social en Tesorería General de la Seguridad Social
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Prejudiciële vraag
1) Moet artikel 48 VWEU aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die als voorwaarde voor
toegang tot een pensioenuitkering uit hoofde van vervroegde uittreding stelt dat het bedrag van het te ontvangen
pensioen hoger is dan het minimumpensioen dat de belanghebbende op grond van diezelfde nationale wetgeving zou
ontvangen, waarbij „te ontvangen pensioen” wordt uitgelegd als het daadwerkelijke, uitsluitend ten laste van de bevoegde
lidstaat (in casu Spanje) komende pensioen, zonder inaanmerkingneming van eventuele daadwerkelijk ontvangen
pensioenen uit hoofde van een andere uitkering van dezelfde aard ten laste van een of meerdere andere lidstaten?

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven (Nederland) op 18 juni 2018 — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV,
TAQA Piek Gas BV tegen Autoriteit Consument en Markt
(Zaak C-399/18)
(2018/C 294/48)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Partijen in het hoofdgeding
Verzoeksters: Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV
Verweerster: Autoriteit Consument en Markt
Prejudiciële vraag
Is een uniform capaciteitstarief waarbij niet naar het type netwerkgebruiker, maar wel naar de gecontracteerde capaciteit
wordt gedifferentieerd, verenigbaar met artikel 13, eerste lid, van de verordening (EG) nr. 715/2009 (1) van het Europees
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot
intrekking van verordening (EG) nr. 1775/2005 (Gasverordening)?
(1)

PB 2009, L 211, blz. 36.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský soud v Praze (Tsjechische
Republiek) op 18 juni 2018 — Herst, s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství
(Zaak C-401/18)
(2018/C 294/49)
Procestaal: Tsjechisch
Verwijzende rechter
Krajský soud v Praze
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Herst, s.r.o.
Verwerende partij: Odvolací finanční ředitelství
Prejudiciële vragen
1) Moet elke belastingplichtige worden aangemerkt als een belastingplichtige in de zin van artikel 138, lid 2, onder b), van
richtlijn 2006/112/EG (1) van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde (hierna: „btw-richtlijn”)? Zo nee, op welke belastingplichtigen is deze bepaling dan van toepassing?

