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Решение на Съда (шести състав) от 28 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от
Landesarbeitsgericht Bremen — Германия) — Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen
(Дело C-46/17) (1)
(Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково
споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите
(CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на
предприятията с държавно участие (CEEP) — Последователни срочни трудови договори —
Клауза 5, точка 1 — Мерки за предотвратяване на злоупотребата със срочни трудови
договори — Директива 2000/78/ЕО — Член 6, параграф 1 — Забрана на дискриминацията,
основана на възраст — Национална правна уредба, която допуска да се отложи прекратяването
на трудовия договор, обвързано с навършването на общата пенсионна възраст, само защото
работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст)
(2018/C 142/17)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Landesarbeitsgericht Bremen
Страни в главното производство
Жалбоподател: Hubertus John
Ответник: Freie Hansestadt Bremen
Диспозитив
1) Член 2, параграф 2 от 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 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална
разпоредба като спорната в главното производство, която обвързва отлагането на момента на прекратяване на
трудовото правоотношение на работниците, навършили определената от закона възраст за придобиване на право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст, със съгласието на съответния работодател, дадено за определен срок.
2) Клауза 5, точка 1 от Рамковото споразумение за срочната работа, сключено на 18 март 1999 г., което се съдържа в
приложението към Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за
срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в
Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), трябва да се
тълкува в смисъл, че допуска национална разпоредба като спорната в главното производство, която дава възможност
на страните по трудов договор — със споразумение, сключено в периода на действие на трудовото правоотношение —
без ограничение във времето и други условия да отлагат, включително многократно, уговореното прекратяване на
трудовото правоотношение с навършването на общата пенсионна възраст само защото с навършване на общата
пенсионна възраст работникът има право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(1)

ОВ C 144, 8.5.2017 г.

Решение на Съда (четвърти състав) от 1 март 2018 г. (преюдициално запитване от Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie — Румъния) — SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul
Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice
(Дело C-76/17) (1)
(Преюдициално запитване — Такса с равностоен на мито ефект — Член 30 ДФЕС — Вътрешно
данъчно облагане — Член 110 ДФЕС — Такса, прилагана по отношение на петролните продукти
за износ — Непрехвърляне на таксата на потребителя — Тежест на таксата, която се понася
от данъчнозадълженото лице — Възстановяване на сумите, платени от данъчнозадълженото
лице)
(2018/C 142/18)
Език на производството: румънски
Запитваща юрисдикция
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
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Страни в главното производство
Жалбоподатели: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu

Ответници: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

Диспозитив
Правото на Съюза, и по-конкретно член 30 ДФЕС, трябва да се тълкува в смисъл, че данъчнозадълженото лице, което
реално е понесло тежестта на такса с равностоен ефект, която противоречи на този член, трябва да има право да му
бъдат възстановени сумите, платени от него на това основание, дори когато механизмът за плащане е уреден в
националното законодателство по начин, по който таксата следва да бъде прехвърляна на потребителя.
(1)

ОВ C 151, 15.5.2017 г.

Решение на Съда (шести състав) от 28 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunale
Amministrativo Regionale per le Marche — Италия) — Comune di Castelbellino/Regione Marche и
др.
(Дело C-117/17) (1)
(Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2011/92/ЕС — Член 4, параграфи 2 и 3 и
приложения I—III — Оценка на въздействието върху околната среда — Разрешение за извършване
на дейности в инсталация за производство на електрическа енергия от биогаз без предварителна
проверка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда —
Отмяна — Последващо отстраняване на нередовността на разрешението въз основа на нови
разпоредби от националното право без предварителна проверка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху околната среда)
(2018/C 142/19)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Страни в главното производство
Жалбоподател: Comune di Castelbellino

Ответници: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia — P.F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona

в присъствието на: Società Agricola 4 C S.S.

