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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) A C-207/04. sz. ügyben hozott ítéletet (1) úgy kell-e értel-
mezni, hogy az olasz jogalkotónak a férfiakra is ki kellett
volna terjeszteni a nők tekintetében előírt előnyösebb korha-
tárt?

2) A jelen ügyben meg kell-e állapítani, hogy az 50 évet betöl-
tött férfiak tekintetében alkalmazni kell a hivatkozott juttatás
adókulcsának a T.F.R. adózásához viszonyított 50 %-os csök-
kentését?

3) Mivel az adózó által Irpef-ként kifizetett összegek nem minő-
sülnek a jövedelem részének, tekintettel arra, hogy ezeket a
munkaadó nem a munkaviszony okán fizette ki, és tekin-
tettel arra, hogy a munkaadó által az ösztönzés elősegítése
céljából a munkavállaló számára kifizetett összegnek nincs
jövedelem jellege, összeegyeztethető-e a közösségi joggal
annak megállapítása, hogy a nőkre vonatkozó 50, a férfiakra
vonatkozó 55 évből eredő korkülönbség ellentétes a közös-
ségi joggal, figyelemmel arra, hogy a 79/7 irányelv (2) lehe-
tővé teszi, hogy a tagállamok eltérő korhatárokat állapítsanak
meg a nyugdíjazás tekintetében?

4) A Bíróság elé terjesztett ügy alapját képező nemzeti jogsza-
bály alkalmazása ellentétes-e közösségi jog (az 1976
február 9-i 76/207/EGK tanácsi irányelv (3), amely megtiltja a
nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetést) értelme-
zésével, és e bíróság ezt a nemzeti jogszabálynak [a 917/86
d.P.R. 17. cikkének (jelenleg 19. cikk) (4a) bekezdése] a
közösségi joggal való összeegyeztethetőségeként vagy össze-
egyeztethetetlenségeként értelmezze?
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) A C-207/04. sz. ügyben hozott ítéletet (1) úgy kell-e értel-
mezni, hogy az olasz jogalkotónak a férfiakra is ki kellett
volna terjeszteni a nők tekintetében előírt előnyösebb korha-
tárt?

2) A jelen ügyben meg kell-e állapítani, hogy az 50 évet betöl-
tött férfiak tekintetében alkalmazni kell a hivatkozott juttatás
adókulcsának a T.F.R. adózásához viszonyított 50 %-os csök-
kentését?

3) Mivel az adózó által Irpef-ként kifizetett összegek nem minő-
sülnek a jövedelem részének, tekintettel arra, hogy ezeket a
munkaadó nem a munkaviszony okán fizette ki, és tekin-
tettel arra, hogy a munkaadó által az ösztönzés elősegítése
céljából a munkavállaló számára kifizetett összegnek nincs
jövedelem jellege, összeegyeztethető-e a közösségi joggal
annak megállapítása, hogy a nőkre vonatkozó 50, a férfiakra
vonatkozó 55 évből eredő korkülönbség ellentétes a közös-
ségi joggal, figyelemmel arra, hogy a 79/7 irányelv (2) lehe-
tővé teszi, hogy a tagállamok eltérő korhatárokat állapítsanak
meg a nyugdíjazás tekintetében?

4) A Bíróság elé terjesztett ügy alapját képező nemzeti jogsza-
bály alkalmazása ellentétes-e közösségi jog (az 1976
február 9-i 76/207/EGK tanácsi irányelv (3), amely megtiltja a
nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetést) értelme-
zésével, és e bíróság ezt a nemzeti jogszabálynak [a 917/86
d.P.R. 17. cikkének (jelenleg 19. cikk) (4a) bekezdése] a
közösségi joggal való összeegyeztethetőségeként vagy össze-
egyeztethetetlenségeként értelmezze?
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