
Az alapeljárás felei

Felperes: Josefa Velasco Navarro

Alperes: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juzgado de lo Social
Único de Algeciras – A 2002. szeptember 23-i 2002/74/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 283.,
2002.10.28., 10. o., magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet
4. kötet 261. o.) módosított, a munkáltató fizetésképtelensége
esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogsza-
bályok közelítéséről szóló, 1980. október 20-i 80/987/EGK
tanácsi irányelv (HL L 283., 1980.10.28., 23. o., magyar nyelvű
különkiadás 5. fejezet 1. kötet 217. o.) értelmezése – A garanci-
aintézet által nyújtott garancia terjedelme – Végkielégítés
munkaviszony megszűnése esetén – Nemzeti szabályozás, amely
ítélethez vagy közigazgatási határozathoz köti ezt a végkielégí-
tést – A módosított irányelv közvetlen hatálya a 2002/74
irányelv hatálybalépésének és az irányelv átültetésére rendelke-
zésre álló határidő lejártának időpontja között bejelentett fize-
tésképtelenség esetén

Rendelkező rész

1) Amennyiben a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavál-
lalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló
80/987/EGK tanácsi irányelvet módosító, 2002. szeptember 23-i
2002/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet 2005.
október 8-ig nem ültették át a belső jogba, a 2002/74/EK irány-
elvvel módosított, a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munka-
vállalók védelmére vonatkozó, 1980. október 20-i 80/987/EGK
tanácsi irányelv 3. cikke első albekezdésének esetleges közvetlen
hatályára nem lehet hivatkozni az ezen időpont előtt bekövetkezett
fizetésképtelenséggel kapcsolatban.

2) Amennyiben a nemzeti szabályozás a 2002/74 irányelvvel módo-
sított 80/987 irányelv hatálya alá tartozik, a nemzeti bíróság
köteles az ezen előbbi irányelv hatályba lépése és annak az átülteté-
sére előírt határidő lejárta közötti időszakban bekövetkezett fizetés-
képtelenség esetén biztosítani, hogy e nemzeti szabályozás alkalma-
zása összhangban legyen a hátrányos megkülönböztetés tilalmának
a közösségi jogban elismert elvével.

(1) HL C 212., 2006.9.2.

A Bíróság (második tanács) 2008. január 17-i ítélete (a
Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Theodor Jäger kontra Finanzamt

Kusel-Landstuhl

(C-256/06. sz. ügy) (1)

(A tőke szabad mozgása – Az EK-Szerződés 73b. és 73d. cikke
(jelenleg EK 56. és EK 58. cikk) – Öröklési illeték – A
hagyaték részét képező vagyontárgyak értékbecslése – Más
tagállamban fekvő termőföld és erdő – A vagyontárgy érték-
becslésére és a fizetendő illeték kiszámítására vonatkozó

kedvezőtlenebb eljárás)

(2008/C 64/10)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Theodor Jäger

Alperes: Finanzamt Kusel-Landstuhl

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesfinanzhof – Az
EK-Szerződés 56. cikkének értelmezése – Öröklési illetékre
vonatkozó nemzeti szabályozás – A termőföldre és erdőre
vonatkozó, a terület belföldi vagy valamely más tagállami
fekvése szerint eltérő értékelési eljárás alkalmazása, valamint a
belföldi terület megszerzéséhez kapcsolódó olyan adókedvez-
mény, amely magasabb adóterhet eredményez akkor, ha a
vagyonba tartozó termőföld és erdő valamely más tagállamban
fekszik, mint a teljes vagyon belföldi fekvése esetén.

Rendelkező rész

Az EK-Szerződésnek a 73d. cikkével (jelenleg EK 58. cikk) együttesen
olvasott 73b. cikke (1) bekezdését (jelenleg az EK 56. cikk (1) bekezdé-
se) úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabá-
lyozás, amely az e tagállam területén fekvő vagyontárgyakból, valamint
valamely más tagállam területén fekvő termőföldből és erdőből álló
hagyaték illetékterhének kiszámításakor

– előírja, hogy a más tagállamban fekvő vagyontárgyat forgalmi
értéken kell figyelembe venni, míg az ugyanilyen belföldi vagyontárgy
tekintetében különleges értékbecslési eljárás érvényesül, amelynek
eredménye átlagosan csak e vagyontárgy forgalmi értékének 10 %-át
éri el, és
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– a belföldi termőföld és erdő esetére tartja fenn a tárgyi illetékmentes-
séget, valamint a fennmaradó érték mindössze 60 %-ának figyelem-
bevételét.

(1) HL C 224., 2006.9.16.

A Bíróság (második tanács) 2008. január 24-i ítélete (A
Corte suprema di cassazione (Olaszország) által benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem) – Roby Profumi Srl

kontra Comune di Parma

(C-257/06. sz. ügy) (1)

(EK 28. cikk – 76/768/EGK irányelv – Az emberi egészség
védelme – Kozmetikai termékek – Behozatal – Kozmetikai
termékekre vonatkozó információk bejelentése a behozatal

helye szerinti tagállam hatóságainak)

(2008/C 64/11)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: Roby Profumi Srl

Alperes: Comune di Parma

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Corte suprema di cassa-
zione – Az EK. 28. cikk és az 1993. június 14-i 93/35/EGK
tanácsi irányelvvel (HL L 151., 32. o., magyar nyelvű különki-
adás 13. fejezet, 12. kötet, 75. o.) módosított, a kozmetikai
termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló, 1976. július 27-i tanácsi irányelv (HL L 262., 169. o.,
magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 3. kötet, 285. o.)
7. cikkének értelmezése – Másik tagállamból származó, eladásra
kész áruk – Az importőr számára a termékben található
anyagok teljes és részletes listájának közlését előíró nemzeti
rendelkezések

Rendelkező rész

Az 1993. június 14-i 93/35/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a
kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelv 7. cikkével
nem ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely a káros mellékha-
tások felmerülése esetén nyújtandó gyors és szakszerű orvosi ellátás
biztosítása érdekében arra kötelezi a kozmetikai termékek importőreit,
hogy az egészségügyi minisztériumnál és a Tartománynál bejelentsék a
vállalkozás nevét vagy cégnevét és székhelyét, a gyártó üzemegység szék-

helyét, valamint az említett termékekben felhasznált, és azokban talál-
ható összetevők teljes és részletes jegyzékét.

(1) HL C 212., 2006.9.2.

A Bíróság (nagytanács) 2008. január 29-i ítélete (A
Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid – Spanyolország
által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem) –

Productores de Música de España (Promusicae) kontra
Telefónica de España SAU

(C-275/06. sz. ügy) (1)

(Információs társadalom – A szolgáltatásnyújtók kötelezett-
ségei – Bizonyos forgalmi adatok megőrzése és hozzáférhetővé
tétele – Hozzáférhetővé tételi kötelezettség – Korlátok – Az
elektronikus hírközlések titkosságának védelme – A szerzői
jogok és szomszédos jogok védelmével való összeegyeztethe-
tőség – A szellemi tulajdonjog hatékony védelméhez való jog)

(2008/C 64/12)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: Productores de Música de España (Promusicae)

Alperes: Telefónica de España SAU

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juzgado de lo Mercantil
– Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások,
különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozá-
sairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 178, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás
13. fejezet, 25. kötet, 399. o.) 15. cikke (2) bekezdésének és
18. cikkének, az információs társadalomban a szerzői és szom-
szédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló,
2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. feje-
zet, 1. kötet, 230. o.) 8. cikke (1) és (2) bekezdésének és a szel-
lemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i
2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 157.,
45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.)
8. cikkének értelmezése – Az információs társadalommal össze-
függő szolgáltatás során megvalósult közlés során keletkezett
adatok kezelése – Az említett adatok megőrzésére és rendelke-
zésre bocsátására vonatkozó, a hálózatüzemeltetőket, az elektro-
nikus kommunikációs szolgáltatásokat nyújtókat, valamint a
távközlési hálózathoz való hozzáférést biztosítókat és az adattá-
rolási szolgáltatást nyújtókat terhelő kötelezettség – A polgári
eljárásokból történő kizárás
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