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Domslut
1) Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 3.1 och 3.2 samt artikel 5 b i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas
av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, genom att kräva att företag ska inneha
minst tre fordon för att kunna erhålla tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.
2) Konungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.
(1)

EUT C 195, 19.6.2017.

Överklagande ingett den 19 augusti 2017 av CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH av
det beslut som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 19 juni 2017 i mål T-906/16, CBA
Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH mot Europeiska kommissionen
(Mål C-508/17 P)
(2018/C 123/09)
Rättegångsspråk: tyska
Parter
Klagande: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (ombud: A. Schuster, Rechtsanwalt)
Övrig part i målet: Europeiska kommissionen
Europeiska unionens domstol (tionde avdelningen) har genom beslut av den 8 februari 2018 ogillat överklagandet och
förordnat att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Wien (Österrike) den 15 december
2017 – Adelheid Krah mot Universität Wien
(Mål C-703/17)
(2018/C 123/10)
Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Oberlandesgericht Wien

Parter i det nationella målet
Klagande: Adelheid Krah
Motpart: Universität Wien

Tolkningsfrågor
Fråga 1:
Bör unionsrätten, i synnerhet artikel 45 FEUF, artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 (1)
av den 5 april 2011 om [Or. 2] arbetskraftens fria rörlighet inom unionen samt artiklarna 20 och 21 i Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas på så sätt att den utgör hinder för en bestämmelse enligt vilken
ämnesrelevant tidigare anställningstid för en lärare vid Universität Wien endast får tillgodoräknas med sammanlagt upp till
tre respektive fyra år oberoende av om det rör sig om anställningstid vid Universität Wien eller vid andra inhemska eller
utländska universitet eller jämförbara läroanstalter?
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Fråga 2:
Står ett lönesystem inom vilket man inte till fullo tillgodoräknar ämnesrelevant tidigare anställningstid men samtidigt knyter
en högre lön till anställningstid hos samma arbetsgivare i strid med den fria rörligheten för arbetstagare enligt artikel 45.2
FEUF och artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens
fria rörlighet inom unionen?
(1)

EUT 2011, L 141, s. 1.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Österrike)
den 21 december 2017 – Ahmad Shah Ayubi
(Mål C-713/17)
(2018/C 123/11)
Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parter i det nationella målet
Klagande: Ahmad Shah Ayubi
Motpart: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Tolkningsfrågor
1) Ska artikel 29 i direktiv 2011/95/EU (1) – där det föreskrivs att en medlemsstat är skyldig att se till att personer som
beviljats internationellt skydd (i den medlemsstat som har beviljat sådant skydd) får samma nödvändiga sociala stöd som
det som tillhandahålls medborgare i den medlemsstaten – tolkas så, att denna bestämmelse uppfyller de kriterier för
direkt effekt som EU-domstolen har slagit fast i sin rättspraxis?
2) Ska artikel 29 i direktiv 2011/95/EU tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken endast
asylberättigade med permanent uppehållstillstånd beviljas socialt stöd från det behovsbaserade minimistödet fullt ut, och
därmed i samma omfattning som medlemsstatens egna medborgare, men som innebär att de sociala förmånerna från
det behovsbaserade minimistödet minskas för asylberättigade som endast har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd, vilka
därmed likställs med subsidiärt skyddsbehövande vad gäller nivån av socialt stöd?

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller
statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller
kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 2011, s. 9).

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 27 december
2017 – Sebastien Vollmer och Vera Sagalov mot Swiss Global Air Lines AG
(Mål C-721/17)
(2018/C 123/12)
Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Amtsgericht Hannover

