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Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finanzgericht Hamburg
– Az EK-Szerződés 52. cikkének (jelenleg, módosítást követően
EK 43. cikk) és az EK-Szerződés 58. cikkének (jelenleg EK
48. cikk) értelmezése – Tőketársaságban fennálló, jegyzetlen
részesedés értékelése – Különbség a belföldi személyegyesítő
társaságban fennálló részesedés értéke és a más tagállamban lete-
lepedett személyegyesítő társaságban fennálló részesedés értéke
között.

Rendelkező rész

Érvényes igazolás hiányában az EGK-Szerződés 52. cikkével (később az
EK-Szerződés 52. cikke, jelenleg, módosítást követően EK 43. cikk) és
az EGK-Szerződés 58. cikkével (később az EK-Szerződés 58. cikke,
jelenleg EK 48. cikk) ellentétes valamely tagállam olyan adójogszabá-
lyának az alkalmazása, amely a tőketársaság jegyzetlen részesedéseinek
olyan körülmények esetén történő értékelésekor, mint amelyek az alap-
ügyben is szerepelnek, magasabb értéket tulajdonít ez utóbbinak egy
másik tagállamban letelepedett személyegyesítő társaság tőkéjében
fennálló részesedése esetén, mint az érintett tagállamban letelepedett
személyegyesítő társaságban fennálló részesedése esetén, feltéve
azonban, hogy ez a részesedés lehetővé teszi számára, hogy irányítást
biztosító befolyást gyakoroljon a másik tagállamban letelepedett szemé-
lyegyesítő társaság döntéseire, és meghatározza annak tevékenységét.

(1) HL C 310., 2006.12.16.

A Bíróság (nagytanács) 2008. szeptember 23-i ítélete (a
Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Birgit Bartsch kontra Bosch und Siemens

Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

(C-427/06. sz. ügy) (1)

(A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő
bánásmód – EK 13. cikk – 2000/78/EK irányelv – Olyan
foglalkoztatóinyugdíj-rendszer, amely az elhunyt munkaválla-
lónál tizenöt évvel fiatalabb túlélő házastársat kizárja az öreg-
séginyugdíj-jogosultságból – Életkoron alapuló hátrányos

megkülönböztetés – A közösségi joghoz való kapcsolódás)

(2008/C 301/10)
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Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesarbeitsgericht –

Az életkor alapján történő hátrányos megkülönböztetés elvének

értelmezése az EK 13. cikkre, valamint és a foglalkoztatás és a
munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános
kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i
2000/78/EK tanácsi irányelvre (HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű
különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.) tekintettel – Olyan
szakmai nyugdíjrendszer (betriebliche Altersversorgung), amely
az elhunyt munkavállalónál 15 évvel fiatalabb túlélő házastársat
kizárja az öregségi nyugdíjjogosultságból (Ruhegeld) – A közös-
ségi jog által szabályozott helyzetekkel való egyéb összefüggés
hiányában az életkor alapján történő hátrányos megkülönböz-
tetés elvének alkalmazása

Rendelkező rész

A közösségi jog nem tartalmazza az életkoron alapuló minden hátrá-
nyos megkülönböztetés tilalmát, amelynek alkalmazását a tagállamok
bíróságai biztosítani kötelesek, ha az esetlegesen hátrányosan megkü-
lönböztető bánásmódnak semmilyen közösségi jogi kapcsolódása
nincsen. Ilyen kapcsolódást nem hoz létre az EK 13. cikk, sem pedig –

olyan körülmények között, mint amilyenek az alapügyben szerepelnek –

már az érintett tagállam tekintetében az átültetésre előírt határidő
lejárta előtt is, a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000.
november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv.

(1) HL C 326., 2006.12.30.

A Bíróság (nagytanács) 2008. szeptember 16-i ítélete (az
Efeteio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelmei) – Sot. Lélos kai Sia EE (C-468/06. sz. ügy),
Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon
Proïonton (C-469/06. sz. ügy), Konstantinos Xydias kai Sia
OE (C-470/06. sz. ügy), Farmakemporiki AE Emporias kai
Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-471/06. sz. ügy),
Ionas Stroumsas EPE (C-472/06. sz. ügy), Ionas Stroumsas
EPE (C-473/06. sz. ügy), Pharmakapothiki Pharma-Group
Messinias AE (C-474/06. sz. ügy), K. P. Marinopoulos AE
Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton
(C-475/06. sz. ügy), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai
Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-476/06. sz. ügy),
Kokkoris D. Tsánas K. EPE és társai (C-477/06. sz. ügy),
Kokkoris D. Tsánas K. EPE és társai (C-478/06. sz. ügy)
kontra GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton,

korábban: Glaxowellcome AEVE

(C-468/06-478/06. sz. egyesített ügyek) (1)

(EK 82. cikk – Erőfölénnyel való visszaélés – Gyógyszerkészít-
mények – Párhuzamos exportot végző gyógyszer-nagykeres-
kedők részére történő szállítás megtagadása – A megren-

delések szokványos jellege)

(2008/C 301/11)
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