
Rendelkező rész

Az 1994. december 2-i 2945/94 bizottsági rendelettel módosított, a
mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítések rendszerének
alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról
szóló, 1987. november 27-i 3665/87/EGK bizottsági rendelet
11. cikke (1) bekezdésének első albekezdését akként kell értelmezni,
hogy a nemzeti bíróságok és hatóságok jogosultak az e rendelkezés
alapján hozott szankciót megállapító határozat ellen indított jog-
orvoslati eljárásban azt vizsgálni, hogy az e rendelkezésben foglaltak
szerint az exportőr az őt megilletőnél nagyobb összegű visszatérítést
igényelt-e, függetlenül attól a körülménytől, hogy a szankciót megálla-
pító határozat meghozatala előtt jogerőre emelkedett az e cikk
(3) bekezdésének első albekezdésében említett, visszafizetést előíró ha-
tározat.
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Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés – Supreme Court
– A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i
1346/2000/EGK tanácsi rendelet 1., 2., 3. és 16. cikkének értel-

mezése (HL L 160., 1.o., magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet,
1. kötet, 191. o.) – A végleges végzés meghozataláig ideiglenes
felszámolót kijelölő végzés – E végzés fizetésképtelenségi eljá-
rást megindító határozatnak való minősítése – A fizetésképte-
lenségi eljárás megindítására hatáskörrel rendelkező bíróság

Rendelkező rész

1) Ha az adós egy leányvállalat, és az anyavállalat és a leányvállalat
létesítő okirat szerinti székhelye két különböző tagállamban talál-
ható, a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i
1346/2000/EGK tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének
második mondatában megfogalmazott vélelem, amely szerint a
leányvállalat fő érdekeltségeinek központja abban a tagállamban
van, ahol a létesítő okirata szerinti székhelye található, csak akkor
megdönthető, ha objektív és harmadik személyek által megállapít-
ható tényezők egy attól eltérő tényleges helyzet megállapítását
teszik lehetővé, mint amit a létesítő okirat szerinti székhely elhe-
lyezkedése tükröz. Ez a helyzet áll fenn egy olyan társaság esetén,
amely nem végez semmiféle tevékenységet azon tagállam területén,
ahol a székhelye található. Ugyanakkor, amennyiben egy társaság
azon tagállam területén végzi tevékenységét, ahol a székhelye talál-
ható, azon tény, hogy a gazdasági döntéseit egy másik tagál-
lamban székhellyel rendelkező anyavállalat ellenőrzi vagy ellenőriz-
heti, nem elégséges a hivatkozott rendeletben rögzített vélelem
megdöntéséhez.

2) Az 1346/2000 rendelet 16. cikke (1) bekezdésének első albekez-
dését úgy kell értelmezni, hogy egy tagállam bírósága által indított
fizetésképtelenségi eljárást a többi tagállam bíróságainak el kell
ismernie anélkül, hogy az eljárást megindító tagállami bíróság
hatáskörét felülvizsgálhatnák.

3) Az 1346/2000 rendelet 16. cikke (1) bekezdésének első albekez-
dését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés értelmében azon jogi
aktus tekintendő a „fizetésképtelenségi eljárást megindító határo-
zatnak”, amelyet a rendelet A. mellékletében felsorolt eljárások
valamelyikének megindítására irányuló és az adós fizetésképtelen-
ségére alapított kérelem alapján valamely tagállam bírósága
hozott, amennyiben e határozat az adós vagyonának lefoglalásával
és a hivatkozott rendelet C. mellékletében feltüntetett felszámoló
kinevezésével jár. E vagyonlefoglalás magában foglalja azt is, hogy
az adós a vagyona feletti rendelkezési jogot is elveszti.

4) Az 1346/2000 rendelet 26. cikkét úgy kell értelmezni, hogy
bármely tagállam elutasíthatja egy másik tagállamban indított
fizetésképtelenségi eljárás elismerését, ha az eljárás megindításáról
szóló határozatot az eljárásban érintett személy meghallgatáshoz
való alapvető jogának nyilvánvaló megsértésével hozták.
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