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Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Craiova (Rumænien) den
20. november 2015 — Rodica Popescu mod Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Gorj
(Sag C-614/15)
(2016/C 068/27)
Processprog: rumænsk
Den forelæggende ret
Curtea de Apel Craiova
Parter i hovedsagen
Sagsøger: Rodica Popescu
Sagsøgt: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj
Præjudicielle spørgsmål
1) Er den omstændighed, at aktiviteten udført af personalet i branchen for dyrevelfærd med specifikke kontrolopgaver er
tæt forbundet med fortsættelsen af aktiviteten i bedrifter af den ovenfor i punkt [5] nævnte type, en tilstrækkelig
begrundelse for indgåelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede kontrakter som en undtagelse fra de almindelige
bestemmelser, som har gennemført direktiv 1999/70/EF (1)?
2) Udgør opretholdelsen af specialbestemmelser i lovgivningen, som tillader indgåelse af flere på hinanden følgende
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter i branchen for dyrevelfærd for en periode som den ovenfor anførte, en
tilsidesættelse af den forpligtelse, som påhviler medlemsstaten ved gennemførelsen af direktiv 1999/70/EF?
(1)

Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og
CEEP (EFT L 175, s. 43).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo
(Spanien) den 27. november 2015 — Carlos Álvarez Santirso mod Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Principado de Asturias
(Sag C-631/15)
(2016/C 068/28)
Processprog: spansk
Den forelæggende ret
Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo
Parter i hovedsagen
Sagsøger: Carlos Álvarez Santirso
Sagsøgt: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias
Præjudicielt spørgsmål
Skal § 4 i den rammeaftale, der er knyttet til Rådets direktiv 1999/70/EF (1) af 28. juni 1999 om tidsbegrænset ansættelse,
fortolkes således, at den er til hinder for en regional forskrift som den i den asturiske lov nr. 6/2009 af 29. december 2009
om vurdering af undervisere og deres incitamenter, der i artikel 2 fastsætter et krav om at være fastansat tjenestemand for at
blive omfattet af vurderingsplanen (og dermed for at kunne modtage de økonomiske incitamenter, der er knyttet dertil),
hvorved de midlertidigt ansatte tjenestemænd udelukkes?
(1)

Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og
CEEP (EFT L 175, s. 43).

