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Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 25 aprilie
2018 – X BV/Staatssecretaris van Financiën
(Cauza C-288/18)
(2018/C 276/26)
Limba de procedură: neerlandeza
Instanța de trimitere
Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală
Recurentă: X BV
Intimat: Staatssecretaris van Financiën

Întrebarea preliminară
Subpozițiile 8528 51 00 și 8528 59 40 din Nomenclatura combinată (în versiunea în vigoare de la 1 ianuarie 2007 până la
25 octombrie 2013) trebuie interpretate în sensul că ecranele plate cu cristale lichide (LCD) concepute și fabricate pentru
afișarea informațiilor provenite de la o mașină automată de prelucrare a datelor și a semnalelor video compozite provenite
din alte surse, indiferent de celelalte caracteristici și proprietăți obiective ale monitorului specific, trebuie clasificate la
subpoziția 8528 59 40 din NC dacă, din cauza dimensiunii, a greutății și a funcționalității lor, nu sunt adecvate pentru
munca în apropiere? Este relevant, în acest context, dacă utilizatorul (cititorul) ecranului și persoana care prelucrează și/sau
introduce date în mașina automată de prelucrare a datelor este aceeași persoană?

Cerere de decizie preliminară introdusă de Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg
(Germania) la 2 mai 2018 – Reiner Grafe și Jürgen Pohle/Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH și
OSL Bus GmbH
(Cauza C-298/18)
(2018/C 276/27)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg

Părțile din procedura principală
Reclamanți Reiner Grafe, Jürgen Pohle
Pârâte: Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH

Întrebările preliminare
1) Transmiterea operațiunilor unei linii de autobuz de la o companie de transport cu autobuzul la alta ca urmare a unei
proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice conform Directivei 92/50/CEE (1) privind atribuirea contractelor
de achiziții publice de servicii este un transfer de întreprindere în sensul articolului 1 alineatul (1) din Directiva 77/187/
CEE (2), chiar dacă între cele două companii menționate nu au fost transferate mijloace operaționale semnificative,
respectiv autobuze?

