C 311/24

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

a) jogosult-e valamely tagállam a nemzeti jogában úgy
meghatározni azt, hogy mely alapok esnek a „befektetési
alapok” meghatározása alá, hogy kizárja a fenti első
kérdésben leírt típusú alapokat, miközben beleveszi a
módosított 85/611 irányelvben meghatározott kollektív
befektetési vállalkozásokat?
b) milyen mértékben relevánsak (ha egyáltalán relevánsak) a
következők annak a kérdésnek a megválaszolásakor,
hogy az első kérdésben leírt típusú alapot a tagállam a
nemzeti joga szerint „befektetési alapnak” köteles-e minő
síteni:
i. az alap jellemzői (részletek a fenti első kérdésben);
ii. annak mértéke, amennyire az alap „hasonló és
ezáltal versenyben áll” olyan befektetési konstrukci
ókkal, amelyeket a tagállam már „befektetési
alapnak” minősített?
3. Amennyiben a 2(b)(ii) kérdésre adott válasz tekintetében
releváns annak meghatározása, hogy mennyire „hasonlók
és ezáltal versenyben lévők” az alapok az olyan befektetési
konstrukciókkal, amelyeket a tagállam már „befektetési
alapnak” minősített, szükséges-e a szóban forgó alap és az
egyéb befektetési konstrukciók közötti „verseny” meglétének
vagy mértékének kérdését külön kezelni a „hasonlóság”
kérdésétől?

(1) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan
golásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalapmegállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi
irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1.
kötet, 23. o.)
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( ) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. November
28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.)
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Alperes: Parkwood Leisure Ltd
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Amennyiben, mint a jelen ügyben is, valamely munkaválla
lónak szerződésből eredő joga van a jogelőd munkáltatóval
szemben a munkavállalói képviseletet ellátó kollektív testület
által időről-időre újratárgyalt és elfogadott munkafeltételek
által biztosított előnyökhöz, és amennyiben e jogot a
nemzeti jog a munkavállaló és a jogelőd munkáltató közötti
viszony szempontjából inkább dinamikus, mint statikus
jellegűként ismeri el, úgy a 2001. március 12-i 2001/23/EK
tanácsi irányelv (HL L 82., 16. o.; magyar nyelvű különki
adás 5. fejezet, 4. kötet, 98. o.) 3. cikke, a C-499/04. sz.,
Werhof kontra Freeway Traffic Systems GmbH & Co KG
ügyben 2006. március 9-én hozott ítéletre (EBHT 2006.,
I-2397. o.) figyelemmel értelmezve
a) előírja-e, hogy e jogot védelemben kell részesíteni, és az
érvényesíthető a jogutód munkáltatóval szemben olyan
jogutódlás esetén, amelyre kiterjed az irányelv hatálya;
vagy
b) feljogosítja-e a nemzeti bíróságokat annak megállapítá
sára, hogy e jog védelemben részesül és érvényesíthető
a jogutód munkáltatóval szemben olyan jogutódlás
esetén, amelyre kiterjed az irányelv hatálya; vagy
c) kizárja-e, hogy a nemzeti bíróságok megállapíthassák,
hogy az ilyen jog védelemben részesül és érvényesíthető
a jogutód munkáltatóval szemben olyan jogutódlás
esetén, amelyre kiterjed az irányelv hatálya?
2. Olyan esetben, ha egy tagállam eleget tett a 2001/23
irányelv 3. cikke szerinti minimumkövetelmények végrehaj
tására vonatkozó kötelezettségének, ugyanakkor felmerül a
kérdés, hogy vajon a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseket
úgy kell-e értelmezni, hogy azok a védelem alatt álló
munkavállalók számára kedvező módon, dinamikus szerző
déses jogokat biztosítva a jogutód munkáltatóval szemben,
túlmutatnak ezeken a követelményeken, ilyen esetekben a
tagállam bíróságai szabadon alkalmazhatják-e a nemzeti
jogot az átültetést szolgáló rendelkezések értelmezésére,
feltéve minden esetben, hogy az ilyen értelmezés nem ellen
tétes a közösségi joggal, vagy az értelmezésre vonatkozóan
más megközelítést kell alkalmazniuk, és ha igen, milyen
megközelítést?
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3. A jelen ügyben, ahol a munkáltató nem állítja, hogy a
munkavállalók nemzeti jog szerint fennálló, kollektíven
megállapított munkafeltételekhez való dinamikus joga a
munkáltatónak az emberi jogok és alapvető szabadságok
védelméről szóló európai egyezmény 11. cikke szerinti joga
inak megsértését jelenti, szabadon alkalmazhatja-e a nemzeti
bíróság a TUPE [Transfer of Undertakings (Protection of
Employment) Regulations 1981; a vállalkozások jogutódlása
esetén a foglalkoztatás védelméről szóló 1981. évi rendelet]
munkavállalók által hivatkozott értelmezését?

