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Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 28 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de
Landesarbeitsgericht Bremen – Germania) – Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen
(Cauza C-46/17) (1)
[Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul-cadru cu privire la munca
pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Contracte de muncă pe durată determinată
succesive — Clauza 5 punctul 1 — Măsuri de prevenire a recurgerii abuzive la contracte pe durată
determinată — Directiva 2000/78/CE — Articolul 6 alineatul (1) — Interzicerea discriminării pe motive
de vârstă — Reglementare națională care permite amânarea finalului stabilit al contractului de muncă la
împlinirea vârstei normale de pensionare numai pentru că lucrătorul a dobândit un drept la pensie pentru
limită de vârstă]
(2018/C 142/17)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Landesarbeitsgericht Bremen

Părțile din procedura principală
Reclamant: Hubertus John
Pârâtă: Freie Hansestadt Bremen

Dispozitivul
1) Articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea
egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie interpretat în sensul că nu se opune
unei dispoziții naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care condiționează amânarea datei de încetare a activității
lucrătorilor care au împlinit vârsta legală pentru a beneficia de o pensie pentru limită de vârstă de un acord dat de angajator pentru o
durată determinată.
2) Clauza 5 punctul 1 din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat la 18 martie 1999, anexat la Directiva
1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES,
UNICE și CEEP, trebuie interpretată în sensul că nu se opune unei dispoziții naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care
permite părților la un contract de muncă să amâne de comun acord în cursul raportului de muncă, în mod nelimitat în timp,
necondiționat și eventual de mai multe ori, data de încetare convenită, legată de împlinirea vârstei normale de pensionare, numai
pentru că lucrătorul, prin împlinirea vârstei normale de pensionare, are dreptul la pensie pentru limită de vârstă.

(1)

JO C 144, 8.5.2017.

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 1 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie – România) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/
Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice
(Cauza C-76/17) (1)
(Trimitere preliminară — Taxă cu efect echivalent taxelor vamale — Articolul 30 TFUE — Impozit
intern — Articolul 110 TFUE — Taxă aplicată produselor petroliere exportate — Nerepercutarea taxei
asupra consumatorului — Sarcina taxei suportată de contribuabil — Rambursarea sumelor plătite de
contribuabil)
(2018/C 142/18)
Limba de procedură: româna
Instanța de trimitere
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
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Părțile din procedura principală
Recurente: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu

Intimați: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

Dispozitivul
Dreptul Uniunii, în particular articolul 30 TFUE, trebuie interpretat în sensul că contribuabilul care a suportat efectiv sarcina unei taxe
cu efect echivalent contrare acestui articol trebuie să poată obține rambursarea sumelor plătite cu acest titlu, chiar și într-o situație în care
mecanismul de plată a taxei a fost conceput, în legislația națională, astfel încât această taxă să fie repercutată asupra consumatorului.
(1)

JO C 151, 15.5.2017

Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 28 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Italia) – Comune di Castelbellino/Regione
Marche și alții
(Cauza C-117/17) (1)
[Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 2011/92/UE — Articolul 4 alineatele (2) și (3) și anexele IIII — Evaluarea efectelor asupra mediului — Autorizarea efectuării unor lucrări într-o instalație de
producere a energiei electrice pe bază de biogaz fără examinarea preliminară a necesității de a efectua o
evaluare a efectelor asupra mediului — Anulare — Regularizare a posteriori a autorizării pe baza unor noi
dispoziții de drept național fără analiza preliminară a necesității de a efectua o evaluare a efectelor asupra
mediului]
(2018/C 142/19)
Limba de procedură: italiana
Instanța de trimitere
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Părțile din procedura principală
Reclamantă: Comune di Castelbellino

Pârâte: 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

cu participarea: Società Agricola 4 C S.S.

