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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne
25. dubna 2018 – X BV v. Staatssecretaris van Financiën
(Věc C-288/18)
(2018/C 276/26)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení
Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: X BV
Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: Staatssecretaris van Financiën

Předběžná otázka
Musí být podpoložky 8528 51 00 a 8528 59 40 kombinované nomenklatury (ve znění platném od 1. ledna 2007 do
25. října 2013) vykládány v tom smyslu, že ploché panelové displeje s obrazovkou používající technologii displeje
z tekutých krystalů (LCD), které byly navrženy a vyrobeny pro reprodukci dat ze zařízení pro automatizované zpracování
dat a kompozitních videosignálů pocházejících z jiných zdrojů, musí být bez ohledu na ostatní objektivní charakteristiky
a vlastnosti konkrétního monitoru zařazeny do podpoložky 8528 59 40 KN, pokud nejsou vzhledem ke svým rozměrům,
hmotnosti a funkcím vhodné pro práci z blízka? Je přitom relevantní, zda je uživatel (čtenář) obrazovky totožný s osobou,
která zpracovává data v zařízení pro automatizované zpracování dat nebo je do tohoto zařízení zadává?

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeitsgerichts Cottbus – Kammern Senftenberg
(Německo) dne 2. května 2018 – Reiner Grafe a Jürgen Pohle v. Südbrandenburger Nahverkehrs
GmbH a OSL Bus GmbH
(Věc C-298/18)
(2018/C 276/27)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Arbeitsgerichts Cottbus – Kammern Senftenberg

Účastníci původního řízení
Žalobci: Reiner Grafe, Jürgen Pohle
Žalovaní: Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH

Předběžné otázky
1) Představuje předání provozu autobusových linek autobusovým dopravcem jinému dopravci na základě zadávacího
řízení podle směrnice 92/50/EHS (1) o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby převod podniku ve
smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice 77/178/EHS (2), i když mezi oběma uvedenými podniky nebyla převedena žádná
významná hmotná aktiva podniku, zejména autobusy?
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2) Odůvodňuje domněnka, že při zadání zakázky na služby na dobu určitou již autobusy nemají velký význam pro
hodnotu podniku na základě rozumného obchodního rozhodnutí podniku z důvodu jejich stáří a stoupajících
technických požadavků (emise výfukových plynů, nízkopodlažní vozidla), odklon Soudního dvora Evropské unie od
jeho rozhodnutí ze dne 25. ledna 2001 (C-172/99) v tom smyslu, že za těchto podmínek může vést k použitelnosti
směrnice 77/187/EHS i převzetí podstatné části personálu?

(1)
2

()

Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby (Úř. věst. L 209,
1992, s. 1; Zvl. vyd. 06/001, s. 322)
Směrnice Rady 77/187/ES ze dne 14. února 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv
zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (Úř. věst. 1977, L 61, s. 26).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vreemdelingenbetwistingen (Belgie) dne 4. května
2018 – X v. Belgische Staat
(Věc C-302/18)
(2018/C 276/28)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
Vreemdelingenbetwistingen

Účastníci původního řízení
Navrhovatel: X
Odpůrce: Belgische Staat

Předběžné otázky
1) Musí být čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/109/ES (1), který (mj.) stanoví, že státní příslušník třetí země musí pro
získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta prokázat, že ‚má’ pro potřeby vlastní a vyživovaných
rodinných příslušníků stálé a pravidelné finanční příjmy, které jsou dostatečné k zajištění jejich výživy a výživy jejich
rodinných příslušníků, aniž by využívali systému sociální podpory dotčeného členského státu, vykládán v tom smyslu,
že tím jsou myšleny pouze „vlastní příjmy“ státních příslušníků třetích zemí?
2) Postačí v tomto ohledu, že má státní příslušník třetí země příjmy k dispozici, aniž by byly kladeny jakékoli požadavky
ohledně původu těchto prostředků, takže tyto prostředky mohou být státnímu příslušníku třetí země poskytnuty
i rodinným příslušníkem nebo třetí osobou?
3) Pokud bude odpověď na posledně uvedenou otázku kladná, postačí v tomto případě k prokázání, že žadatel může mít
příjmy ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/109/ES, závazek třetí osoby k převzetí nákladů, v němž se tato
třetí osoba zavazuje poskytnout žadateli, který žádá o získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta‚
natolik stabilní, pravidelné a dostatečné existenční prostředky pro sebe a vyživované rodinné příslušníky, aby nemuseli
být financováni veřejnými orgány?

(1)

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě
pobývajícími rezidenty (Úř. věst. 2004, L 16, s. 44; Zvl. vyd. 19/006, s. 272).

