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Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den
25. april 2018 — X BV mod Staatssecretaris van Financiën
(Sag C-288/18)
(2018/C 276/26)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen
Sagsøger: X BV
Sagsøgt: Staatssecretaris van Financiën

Præjudicielt spørgsmål
Skal underposition 8528 51 00 og underposition 8528 59 40 i den kombinerede nomenklatur (i den affattelse, der var
gældende fra den 1. januar 2007 til den 25. oktober 2013) fortolkes således, at flade lcd-skærme, der er fremstillet og
beregnet til gengivelse af data fra en automatisk databehandlingsmaskine og sammensatte videosignaler fra andre kilder,
uanset de øvrige objektive kendetegn og egenskaber ved den specifikke monitor, skal tariferes i underposition 8528 59 40 i
KN, såfremt de på grund af deres mål, vægt og funktion ikke er egnet til at skulle anvendes på tæt hold? Har det herved
betydning, om brugeren (læseren) af skærmen og den person, der behandler og/eller indfører dataene i den automatiske
databehandlingsmaskine, er den samme?

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg
(Tyskland) den 2. maj 2018 — Reiner Grafe og Jürgen Pohle mod Südbrandenburger Nahverkehrs
GmbH og OSL Bus GmbH
(Sag C-298/18)
(2018/C 276/27)
Processprog: tysk
Den forelæggende ret
Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg

Parter i hovedsagen
Sagsøgere: Reiner Grafe og Jürgen Pohle
Sagsøgte: Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH og OSL Bus GmbH

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal en situation, hvori betjeningen af busruter overgår fra et busselskab til et andet i henhold til en udbudsprocedure i
medfør af direktiv 92/50/EØF (1) om indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler, anses for at udgøre en overførsel af en
bedrift i den betydning, hvori udtrykket er anvendt i artikel 1, stk. 1, i direktiv 77/187/EØF (2), selv om der ikke er
overdraget driftsmidler i nævneværdigt omfang, navnlig ingen busser, mellem de to nævnte virksomheder?
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2) Berettiger antagelsen af, at busserne i forbindelse med en midlertidig tildeling af tjenesteydelserne ud fra en fornuftig
driftsøkonomisk beslutning på grund af deres alder og de stigende tekniske krav (udstødningsværdier, busser med lav
indstigning) ikke længere har væsentlig betydning for bedriftens værdi, at Domstolen kan fravige sin dom af 25. januar
2001 (C-172/99) således, at også overtagelse af en væsentlig del af personalet under disse betingelser kan føre til, at
direktiv 77/187/EØF finder anvendelse?

(1)
(2)

Rådets direktiv 92/50/EØF af 18.7.1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler
(EFT 1992, L 209, s. 1).
Rådets direktiv 77/187/EØF af 14.2.1977 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes
rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter (EFT 1977, L 61, s. 26).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgien)
den 4. maj 2018 — X mod Belgische Staat
(Sag C-302/18)
(2018/C 276/28)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parter i hovedsagen
Sagsøger: X
Sagsøgt: Belgische Staat

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2003/109/EF (1), der (bl.a.) bestemmer, at tredjelandsstatsborgere for at få status
som fastboende udlændinge skal bevise, at de til sig selv og de familiemedlemmer, som de har forsørgerpligt over for,
»råder« over faste og regelmæssige indtægter, der er tilstrækkelige til, at de pågældende kan forsørge sig selv og deres
familiemedlemmer uden social bistand fra den pågældende medlemsstat, fortolkes således, at der hermed kun menes
tredjelandstatsborgernes »egne indtægter?
2) Eller er det herved tilstrækkeligt, at disse indtægter er til rådighed for tredjelandsstatsborgeren, uden at der stilles
betingelser med hensyn til indtægternes oprindelse, således at de også kan stilles til rådighed for tredjelandsstatsborgeren
af et familiemedlem eller en anden tredjemand?
3) Såfremt det sidste spørgsmål besvares bekræftende, er det i dette tilfælde tilstrækkeligt med en bindende erklæring fra
tredjemanden, hvormed denne forpligter sig til at sørge for, at ansøgeren om status som fastboende udlænding »til sig
selv og de familiemedlemmer, som han har forsørgerpligt over for, råder over faste og regelmæssige midler, der er
tilstrækkelige til hans eget og hans familiemedlemmers underhold for at undgå, at de falder det offentlige til byrde«, for at
bevise, at ansøgeren kan råde over indtægter som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2003/109/EF?

(1)

Rådets direktiv 2003/109/EF af 25.11.2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT 2004, L 16, s. 44).

