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Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 28. februar 2018 — Hubertus John mod Freie Hansestadt
Bremen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesarbeitsgericht Bremen — Tyskland)
(Sag C-46/17) (1)
(Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende
tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — flere på hinanden følgende
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — § 5, stk. 1 — foranstaltninger med henblik på at forhindre
misbrug hidrørende fra anvendelsen af tidsbegrænsede kontrakter — direktiv 2000/78/EF — artikel 6,
stk. 1 — forbud mod forskelsbehandling på grund af alder — national lovgivning, som tillader udsættelse
af ansættelseskontraktens ophør, som er fastsat til den almindelige pensionsalder, alene med den
begrundelse, at arbejdstageren har erhvervet ret til alderspension)
(2018/C 142/17)
Processprog: tysk
Den forelæggende ret
Landesarbeitsgericht Bremen

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Hubertus John
Sagsøgt: Freie Hansestadt Bremen

Konklusion
1) Artikel 2, stk. 2, i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med
hensyn til beskæftigelse og erhverv skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national bestemmelse som den i hovedsagen
omhandlede, for så vidt som den betinger en udsættelse af datoen for arbejdsophøret for de arbejdstagere, der har nået den lovbestemte
alder for tildeling af alderspension, af en aftale med arbejdsgiveren af tidsbegrænset varighed.
2) § 5, stk. 1, i rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse, der blev indgået den 18. marts 1999, og som er opført som bilag til Rådets
direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og
CEEP, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, for så vidt som
den uden yderligere betingelser giver ansættelseskontraktens parter mulighed for ved aftale indgået under ansættelsen uden tidsmæssig
begrænsning at udsætte det aftalte tidspunkt for ansættelsesforholdets ophør som følge af den almindelige pensionsalders indtræden,
eventuelt også flere gange, alene af den grund, at arbejdstageren som følge af den almindelige pensionsalders indtræden har ret til
alderspension.

(1)

EUT C 144 af 8.5.2017.

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 1. marts 2018 — SC Petrotel-Lukoil SA og Maria Magdalena
Georgescu mod Ministerul Economiei, Ministerul Energiei og Ministerul Finanţelor Publice
(anmodning om præjudiciel afgørelse fra Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Rumænien)
(Sag C-76/17) (1)
(Præjudiciel forelæggelse — afgifter med tilsvarende virkning som told — artikel 30 TEUF — interne
afgifter — artikel 110 TEUF — afgift for eksporterede olieprodukter — afgiften overvæltes ikke på
forbrugeren — afgiftsbyrden for den afgiftspligtige — tilbagebetaling af det beløb, der er blevet betalt af
den afgiftspligtige)
(2018/C 142/18)
Processprog: rumænsk
Den forelæggende ret
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
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Parter i hovedsagen
Sagsøgere: SC Petrotel-Lukoil SA og Maria Magdalena Georgescu

Sagsøgte: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei og Ministerul Finanţelor Publice

Konklusion
EU-retten, særligt artikel 30 TEUF, skal fortolkes således, at en afgiftspligtig, som reelt har betalt en afgift med tilsvarende virkning i
strid med den nævnte artikel, skal kunne opnå tilbagebetaling af det beløb, der er blevet betalt på grundlag af denne afgift, også i den
situation, hvor betalingsordningen vedrørende afgiften i den nationale lovgivning er blevet udformet således, at denne afgift overvæltes på
forbrugeren.
(1)

EUT C 151 af 15.5.2017.

Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 28. februar 2018 — Comune di Castelbellino mod Regione
Marche m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per le
Marche — Italien)
(Sag C-117/17) (1)
(Præjudiciel forelæggelse — miljø — direktiv 2011/92/EU — artikel 4, stk. 2 og 3, og bilag I-III —
vurdering af indvirkningen på miljøet — tilladelse til at udføre arbejder i et biogasanlæg til elproduktion
uden en indledende undersøgelse af behovet for at foretage en vurdering af indvirkningen på miljøet —
annullation — efterfølgende lovliggørelse af tilladelsen på grundlag af nye bestemmelser i national ret
uden indledende undersøgelse af behovet for at foretage en vurdering af indvirkningen på miljøet)
(2018/C 142/19)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Comune di Castelbellino

Sagsøgte: 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 og Provincia di Ancona

Procesdeltager: Società Agricola 4 C S.S.

