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2) As disposições conjugadas dos artigos 1.o e 2.o da Directiva
2000/78 opõem-se a uma legislação como a que está em causa no
processo principal, por força da qual, após a morte do seu parceiro,
o parceiro sobrevivo não recebe uma prestação de sobrevivência
equivalente à concedida a um cônjuge sobrevivo, apesar de, segundo
o direito nacional, a união de facto colocar as pessoas do mesmo
sexo numa situação comparável à dos cônjuges no que respeita à
referida prestação de sobrevivência. Incumbe ao órgão jurisdicional
de reenvio verificar se um parceiro sobrevivo está numa situação
comparável à de um cônjuge beneficiário da prestação de sobrevivência prevista pelo regime socioprofissional de pensões gerido pela
Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.
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Parte decisória
O artigo 3.o, n.o 1, alínea c), ii), da Directiva 2000/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que estabelece
medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transacções comerciais, deve ser interpretado no sentido de que exige, para que um pagamento por transferência bancária evite ou ponha termo à aplicação de
juros de mora, que o montante devido esteja inscrito na conta do credor
à data do vencimento.
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Órgão jurisdicional de reenvio
Oberlandesgericht Köln
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House of Lords

Partes no processo principal
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Demandante: 01051 Telecom GmbH

Recorrente: Marks & Spencer plc

Demandada: Deutsche Telekom AG

Recorrido: Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise

Objecto
Pedido de decisão prejudicial — Oberlandesgericht Köln —
Interpretação do artigo 3.o, n.o 1, alínea c), ii), da Directiva
2000/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
29 de Junho de 2000, que estabelece medidas de luta contra os
atrasos de pagamento nas transacções comerciais (JO L 200,
p. 35) — Possibilidade de o credor reclamar juros de mora —
Conceito de «recebimento» pelo credor do montante devido —
Legislação nacional que considera como momento do pagamento o momento da ordem de transferência bancária emitida
pelo devedor e não aquele em que é creditada a conta do credor

Objecto
Pedido de decisão prejudicial — House of Lords — Interpretação do artigo 2.o, n.o 2 da Directiva 77/388/CEE: Sexta Directiva do Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados Membros respeitantes aos
impostos sobre o volume de negócios — Sistema comum do
imposto sobre o valor acrescentado: matéria colectável uniforme
(JO L 145, p. 1; EE 09 F1 p. 54) — Existência de um direito de
fonte comunitária susceptível de ser invocado por um fornecedor de um produto («teacakes») para o qual a legislação

