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Преюдициални въпроси
1. Трябва ли член 7, параграф 1 от Директива 2003/88/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003
година относно някои аспекти на организацията на работното време да се тълкува в смисъл, че не допуска национално
законодателство и/или практика, според които работник, който е бил незаконно уволнен и след това е бил възстановен на
работа от съда, няма право на платен годишен отпуск за времето от датата на уволнението до датата на възстановяването
му на работа?
2. При положителен отговор на първия въпрос, трябва ли член 7, параграф 2 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време да се
тълкува в смисъл, че не допуска национално законодателство и/или практика, според които при последващо прекратяване
на трудовото правоотношение този работник няма право на финансово обезщетение за неизползвания платен годишен
отпуск за времето от датата на предходното му уволнение до датата на възстановяването му на работа?

(1)

OB 2003, L 299, стр. 9; Специално българско издание: глава 5, том 7, стр. 3

Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 7 декември 2018 г. —
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle/SJ, Ministre chargé de la Sécurité
sociale
(Дело C-769/18)
(2019/C 54/17)
Език на производството: френски
Запитваща юрисдикция
Cour de cassation

Страни в главното производство
Жалбоподател: Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle
Ответници: SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale

Преюдициални въпроси
1) Попада ли помощта за облекчаване на разходите, свързани с лице с увреждане, предвидена в книга VIII, § 35a от
Sozialgesetzbuch (Германски социален кодекс), в материалния обхват на Регламент № 883/2004 (1)?
2) При утвърдителен отговор, равностойни ли са по смисъла на член 5, буква а) от Регламент № 883/2004 паричната помощ
за отглеждане на дете с увреждане, добавката към нея или — при липса на такава — обезщетението за увреждане, от една
страна, и помощта за интеграция на деца и младежи с увреждания, предвидена в книга VIII, § 35а от Sozialgesetzbuch
(Германски социален кодекс), от друга страна, предвид целта на член L. 351-4-1 от френския Кодекс за социално
осигуряване да се вземат предвид грижите за отглеждане на дете с увреждане за определяне на осигурителния период,
даващ право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?

(1)

Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за
социално осигуряване (ОВ L 166, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82 и поправка в OB L 33,
2008 г., стр. 12).

