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3. Če je treba navedeno sodbo Sodišča Evropske unije razlagati tako, da poleg tega, kar je navedeno glede glavnice,
odgovarja tudi na vprašanje, ali predpis države članice, ki določa pravico potrošnikov, da se v pogodbi o potrošniškem
kreditu navedejo znesek, število in zapadlost obrokov za plačilo obresti in dodatnih stroškov, presega to, kar je določeno
z Direktivo 2008/48/ES? Če se sodba nanaša tudi na obresti in dodatne stroške, ali zakonska navedba načina plačila
obresti in dodatnih stroškov, poleg preglednice odplačil, prav tako presega Direktivo 2008/48/ES, zlasti to, kar je
določeno v členu 10(2)(j)?
(1)
(2)
(3)

Sodba z dne 9. novembra 2016, Home Credit Slovakia (EU:C:2016:842).
UL 2008, L 133, str. 66.
Direktiva Sveta 87/102/EGS z dne 22. decembra 1986 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi
s potrošniškimi krediti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 1, str. 326).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 24. maja 2018 –
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. in drugi
(Zadeva C-341/18)
(2018/C 294/21)
Jezik postopka: nizozemščina
Predložitveno sodišče
Raad van State

Stranke v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Nasprotne stranke: J. in drugi
Druge stranke: C. in H. in drugi

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali je treba člen 11(1) Uredbe (EU) 2016/399 (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije
o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) razlagati tako, da državljan tretje države, ki je
pred tem vstopil v schengensko območje, na primer prek mednarodnega letališča, v smislu Zakonika o schengenskih mejah
izstopi iz schengenskega območja, ko se kot pomorščak vkrca na morsko ladjo, ki je že v pristanišču, ki je na zunanji meji,
ne glede na to, ali oziroma kdaj bo pomorščak to pristanišče s to ladjo zapustil? Ali pa mora biti, da pride do izstopa,
najprej znano, da bo pomorščak pristanišče s to ladjo zapustil, in če je tako, ali obstaja rok, v katerem mora priti do izplutja,
ter kdaj je v tem primeru treba odtisniti izstopni žig? Ali pa se za „izstop“ šteje kak drug trenutek, morebiti pod drugimi
pogoji,?
(1)

Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb
prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL 2016, L 77, str. 1).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeidshof te Gent (Belgija) 25. maja 2018 –
ISS Facility Services NV/Sonia Govaerts, Euroclean NV
(Zadeva C-344/18)
(2018/C 294/22)
Jezik postopka: nizozemščina
Predložitveno sodišče
Arbeidshof te Gent
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Stranke v postopku v glavni stvari
Pritožnica: ISS Facility Services NV
Nasprotni stranki: Sonia Govaerts, Euroclean NV

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali je treba določbe člena 3(1) Direktive Sveta 2001/23/ES (1) z dne 12. marca 2001 o približevanju zakonodaje držav
članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov razlagati tako,
da v primeru istočasnega prenosa različnih delov podjetja v smislu člena 1(1) te direktive na različne pridobitelje pravice in
dolžnosti iz ob prenosu veljavne pogodbe o zaposlitvi delavca, ki je bil zaposlen v obeh prenesenih delih podjetja, preidejo
na oba pridobitelja, vendar sorazmerno z obsegom zaposlitve navedenega delavca v delu, ki je se je prenesel na
posameznega pridobitelja,
ali tako, da navedene pravice in dolžnosti v celoti preidejo na pridobitelja dela podjetja, v katerem je bil navedeni delavec
pretežno zaposlen,
ali tako, da če določb direktive ni mogoče razlagati na nobenega od zgoraj navedenih načinov, pravice in dolžnosti iz
pogodbe o zaposlitvi navedenega delavca ne preidejo na nobenega od pridobiteljev, kar velja tudi, kadar ni mogoče določiti
obsega zaposlitve delavca v vsakem od prenesenih delov podjetja?
(1)

UL 2001, L 82, str. 16.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 29. maja 2018 –
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA)
(Zadeva C-348/18)
(2018/C 294/23)
Jezik postopka: italijanščina
Predložitveno sodišče
Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice
Tožena stranka: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali je treba člen 2(1) Uredbe št. 3950/92 (1) – tudi ob upoštevanju navedb Sodišča v sodbi z dne 5. maja 2011 v združenih
zadevah C-230/09 in C-231/09 v zvezi s členom 10(3) Uredbe št. 1788/2003/ES (2) – razlagati tako, da se ponovna
dodelitev neuporabljenega dela nacionalne referenčne količine, dodeljene za oddajo, izvede na podlagi objektivnih
prednostnih meril, ki jih določijo države članice, ali tako, da mora za to fazo izravnave veljati izključno merilo
sorazmernosti?
(1)
(2)

Uredba Sveta (EGS) št. 3950/92 z dne 28. decembra 1992 o uvedbi dodatne dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov
(UL 1992, L 405, str. 1).
Uredba Sveta (ES) št. 1788/2003 z dne 29. septembra 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL, posebna
izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 40, str. 391).

