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Parter i det nationella målet
Kärande: Ana María Páez Juárez
Svarande: Nobel Plastiques Ibérica S.A
Ytterligare deltagare i rättegången: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) och Ministerio Fiscal

Tolkningsfrågor
1) Ska arbetstagare som på grund av sina egna personliga egenskaper eller sitt kända biologiska tillstånd är särskilt känsliga
för de risker som är kopplade till arbetslivet, och som av detta skäl inte kan utföra vissa arbetsuppgifter då det antas
medföra en risk för arbetstagarens egen eller andra personers hälsa, betraktas som personer med funktionshinder vid
tillämpningen av rådets direktiv 2000/78/EG den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för
likabehandling i arbetslivet (1), såsom detta har tolkats i EU-domstolens praxis?
Om den första frågan ska besvaras jakande, ställs följande frågor:
2) Utgör det direkt eller indirekt diskriminering i den mening som avses i artikel 2.2 b i direktiv 2000/78 att besluta att
säga upp en arbetstagare av ekonomiska, tekniska, organisationsmässiga och produktionsrelaterade skäl när denna
person är funktionshindrad, eftersom hon på grund av sina fysiska hälsoproblem betecknas som särskilt känslig när det
gäller att utföra vissa arbetsuppgifter, och därför har svårt att uppnå den produktivitetsnivå som krävs för att inte
komma i fråga för uppsägning?
3) Utgör det direkt eller indirekt diskriminering i den mening som avses i artikel 2.2 b i direktiv 2000/78 att besluta att
säga upp en arbetstagare av ekonomiska, tekniska, organisationsmässiga och produktionsrelaterade skäl när denna
person är funktionshindrad, eftersom hon på grund av sina fysiska hälsoproblem har betecknats som särskilt känslig när
det gäller att utföra vissa arbetsuppgifter, och ett av de kriterier som legat till grund för beslutet är mångsidighet
innebärande förmåga att utföra samtliga arbetsuppgifter, inklusive de som den funktionshindrade personen inte kan
utföra?
4) Utgör det indirekt diskriminering enligt formuleringen i artikel 2.2 b i direktiv 2000/78 att besluta att säga upp en
arbetstagare av ekonomiska, tekniska, organisationsmässiga och produktionsrelaterade skäl när denna person är
funktionshindrad, och vederbörande därför har betecknats som särskilt känslig när det gäller att utföra vissa
arbetsuppgifter på grund av sina fysiska hälsoproblem, vilka har orsakat långa sjukskrivnings- eller frånvaroperioder före
uppsägningen, och ett av de kriterier som legat till grund för beslutet är arbetstagarens frånvaro?

(1)

EGT L 303, 2000, s. 16.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den
15 juni 2018 – Antonio Bocero Torrico mot Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social
(Mål C-398/18)
(2018/C 294/47)
Rättegångsspråk: spanska
Hänskjutande domstol
Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i det nationella målet
Klagande: Antonio Bocero Torrico
Motpart: Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social
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Tolkningsfrågan
Ska artikel 48 FEUF tolkas så att den utgör hinder för en nationell bestämmelse som föreskriver som villkor för att
förtidspension ska beviljas att det pensionsbelopp som ska erhållas är högre än den minimipension som personen i fråga
skulle vara berättigad till enligt samma nationella lagstiftning, varvid den ”pension som ska erhållas” tolkas som den faktiska
pension som enbart ska erhållas från den behöriga medlemsstaten (i det här fallet Spanien), utan att den faktiska pension
som han skulle kunna erhålla på grund av en annan förmån av samma art som ska betalas av en eller flera andra
medlemsstater räknas in?

Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven
(Nederländerna) den 18 juni 2018 – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek
Gas BV mot Autoriteit Consument en Markt
(Mål C-399/18)
(2018/C 294/48)
Rättegångsspråk: nederländska
Hänskjutande domstol
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parter i det nationella målet
Klagande: Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV
Motpart: Autoriteit Consument en Markt
Tolkningsfråga
Är en enhetlig kapacitetstariff som inte skiljer sig beroende på typ av nätanvändare utan beroende på avtalad kapacitet
förenlig med artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (1) av den 13 juli 2009 om villkor
för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (gasförordningen)?
(1)

EUT L 211, 2009, s. 36.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Praze (Republiken Tjeckien) den 18 juni
2018 – Herst, s.r.o. mot Odvolací finanční ředitelství
(Mål C-401/18)
(2018/C 294/49)
Rättegångsspråk: tjeckiska
Hänskjutande domstol
Krajský soud v Praze
Parter i det nationella målet
Sökande: Herst, s.r.o.
Motpart: Odvolací finanční ředitelství
Tolkningsfrågor
1. Ska varje beskattningsbar person betraktas som en beskattningsbar person i den mening som avses i artikel 138.2 b i
rådets direktiv 2006/112/EG (1) om ett gemensamt system för mervärdesskatt (nedan kallat mervärdesskattedirektivet)?
Om inte, på vilka beskattningsbara personer är bestämmelsen tillämplig?

