C 436/18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3.12.2018 г.

2) Трябва ли член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 от 23 октомври 2007 г. да се тълкува в смисъл, че преди
да пристъпи към пряко възлагане на обществената поръчка, компетентният орган трябва в съответствие с член 7,
параграф 4 да направи сравнителна оценка на всички оферти за управление на услугата, получени след публикуването на
обявлението за предварителна информация?

(1)

Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за
пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на
Съвета (ОВ L 315, 2007 г., стр. 1).

Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на
7 август 2018 г. — TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Дело C-519/18)
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Език на производството: унгарски
Запитваща юрисдикция
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство
Жалбоподател: TB
Ответник: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Служба за имиграция и убежище, Унгария)

Преюдициални въпроси
1) Следва ли член 10, параграф 2 от Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на
събиране на семейството (1) да се тълкува в смисъл, че ако въз основа на посочената разпоредба държава членка разрешава
влизането на член на семейството, който не фигурира сред посочените в член 4, спрямо него тя може да приложи
единствено изискването по член 10, параграф 2 (да бъде „на […] издръжка на бежанеца“)?
2) При утвърдителен отговор на първия въпрос: означава ли качеството лице „на издръжка“ („dependency“) по смисъла на
член 4, параграф 2, буква а) от Директивата фактическо положение, при което трябва кумулативно да са налице
различните аспекти на зависимостта, или е достатъчно да е налице който и да било от тези аспекти, съобразно
конкретните обстоятелства във всеки отделен случай, за да може това качество да бъде потвърдено? В този контекст
съвместима ли е с изискването по член 10, параграф 2 (лицето да бъде „на […] издръжка на бежанеца“) национална
разпоредба, в която извършването на индивидуална преценка се изключва и се отчита само един фактически елемент
(показател за зависимостта: лицето да бъде „обективно […] неспособн[о] да задовол[и] собствените си нужди по причина
на здравословното си състояние“) като условие за спазването на това изискване?
3) При отрицателен отговор на първия въпрос — тоест, ако държавата членка може да прилага други изисквания, освен
предвиденото в член 10, параграф 2 (лицето да бъде „на […] издръжка на бежанеца“) — означава ли това, че ако счете за
необходимо държавата членка може да въведе всякакви изисквания, включително предвидените за други членове на
семейството в член 4, параграфи 2 и 3, или може да прилага единствено изискването по член 4, параграф 3 от
Директивата? В този случай какво фактическо положение предполага изискването лицата да са „objectively unable to
provide for their own needs on account of their state of health“ по член 4, параграф 3 от Директивата? Следва ли същото
да се тълкува в смисъл, че съответният член на семейството не може [да задоволи] „собствените си нужди“, или в смисъл,
че е „неспособeн“ да се грижи „за себе си“, или пък то следва да се тълкува по друг начин?

(1)

Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 2003 г.,
стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 164).

