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(Sprawa C-322/17)
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Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court (Irlandia)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Eugen Bogatu

Strona pozwana: Minister for Social Protection

Pytania prejudycjalne

1) Czy rozporządzenie nr 883/2004 (1), a w szczególności jego art. 67 w związku z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia 
przewidują wymóg, by dla nabycia uprawnienia do „świadczenia rodzinnego” w rozumieniu art. 1 lit. z) tego 
rozporządzenia dana osoba była osobą wykonującą pracę najemną lub pracę na własny rachunek we właściwym 
państwie członkowskim (w rozumieniu art l lit. s) rozporządzenia), bądź też otrzymywała świadczenia pieniężne, 
o których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia?

2) Czy odniesienie do „świadczeń pieniężnych” zawarte w art. 11 ust. 2 rozporządzenia należy interpretować jako 
odnoszące się wyłącznie do okresu, w którym skarżący faktycznie otrzymuje świadczenia pieniężne, czy też do całego 
okresu, w którym skarżący pozostaje objęty systemem ubezpieczenia oferującym wypłatę takiego świadczenia 
w przyszłości, niezależnie od tego, czy ubiegano się o nie w chwili złożenia wniosku o świadczenie rodzinne?”

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego (Dz.U. 2004, L 166, s. 1).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 
30 maja 2017 r. – People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

(Sprawa C-323/17)

(2017/C 277/38)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court (Ireland)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: People Over Wind, Peter Sweetman

Strona pozwana: Coillte Teoranta

Pytanie prejudycjalne

Czy (lub w jakich okolicznościach) można rozważać środki łagodzące przy przeprowadzaniu wstępnej kontroli w celu 
[ustalenia, czy konieczne jest dokonanie] odpowiedniej oceny na podstawie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej (1)? 

(1) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. 
U. 1992, L 206, s. 7)
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