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1 . valmistajan valtuuttama yksinmyyjä tai autokorinval
mistaja on kiinnittänyt edellä mainitut polttoainesäiliöt
pysyvästi järjestelyllä, jonka avulla polttoainetta voi
daan käyttää suoraan sekä moottoriajoneuvon liikutta
miseen että jäähdytysjärjestelmän toimintaan, ja

jättänyt konkurssihakemuksena ja lopettanut liiketoimin
tansa, kun konkurssituomioistuin myöhemmin ilman
muita kuin sen omasta harkinta-ajasta aiheutuvia perus
teita päättää hakemuksen pohjalta konkurssiin asettami
sesta hakemuspäivästä lukien ?

2 . tällä järjestelyllä pyritään tekemään kuljetusväline, eli
vetoauto ja kontti, omavaraiseksi seuraavien tavoittei

(') Työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä helmikuuta 1975
annettu neuvoston direktiivi 75/ 129/ETY ( EYVL 1975 L 48 ,

den saavuttamiseksi :

22.2.1975, s . 29 ).
( 2 ) EYVL L 245 , 26.8.1992 , s . 3 .

a ) torjua ennakolta polttoaineen hankintaan liittyvät
ongelmat maissa, joissa polttoaineen jakelu on sat
tumanvaraista ja joissa sen jalostuksen surkea
laatu tekee siitä ajoneuvoille vaarallista;
b ) välttää polttoaineen hankkimista liian kalliiseen
hintaan maissa, joissa polttoaine on liian kallista;

Ranskan Conseil d'Etat'n 28.3.1997 tekemällään päätök
sellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Société Bax
ter, Société B. Braun Medical SA, Société Fresenius France

ja Société Anonyme des Laboratoires Bristol-Myers-Squibb

c ) välttää ongelmia, jotka johtuvat velvollisuudesta
suorittaa hallinnollisia toimenpiteitä arvonlisäve
ron palautuksen saamiseksi maissa, joissa arvonli
säveroa on kannettu, ja

d ) niin pitkälti kuin mahdollista saattaa yhteen polt
toaineen jakelupisteet kyetäkseen neuvottelemaan
öljy-yhtiöiden kanssa mahdollisimman edulliset
hinnat ?

(') EYVL L 105 , 23.4.1983 , s . 1 .
( 2 ) EYVL L 123 , 17.5.1988 , s . 2 .

vastaan Ranskan valtio

( Asia C-254/97 )
( 97/C 252/48 )

Ranskan Conseil d'Etat pyytää 28.3.1997 tekemällään,
yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 14.7.1997 saapu
neella päätöksellään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua asiassa Societe Baxter, Societe B. Braun
Medical SA, Societe Fresenius France ja Societe Anonyme
des Laboratoires Bristol-Myers-Squibb vastaan Ranskan
valtio seuraavaan kysymykseen:

1 ) Onko 25 päivänä maaliskuuta 1957 tehdyn Euroopan
yhteisöjen perustamissopimuksen 52 ja 58 artiklan
vastaista se, että vuonna 1996 annetussa kansallisessa
lainsäädännössä säädetään tältä vuodelta kannetta

Civilretten i Hilleredin 4.7.1997 tekemällään päätöksellä
esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Dansk Metalar
bejderforbund, John Laugen ym. puolesta, vastaan Len
modtagernes Garantifond
( Asia C-250/97
( 97/C 252/47 )

Civilretten i Hillerod on pyytänyt 4.7.1997 tekemällään,
yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 9.7.1997 saapu
neella päätöksellään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta
ennakkoratkaisua asiassa Dansk Metalarbejderforbund,
John Laugen ym . puolesta, vastaan Lonmodtagernes
Garantifond seuraavaan kysymykseen:
Tarkoittaako direktiivin 75/129/ETY ('), sellaisena kuin se
on muutettuna direktiivillä 92/56/ETY ( 2), 3 artiklan
1 kohdan toisen alakohdan ja 4 artiklan 4 kohdan mukai
nen käsite " joukkovähentämiset, jotka johtuvat tuomiois
tuimen päätökseen perustuvasta liikkeen toiminnan päätty
misestä ", tilannetta, jossa työntekijöiden joukkovähentä
minen toteutetaan samana päivänä, jolloin työnantaja on

vasta poikkeuksellisesta verosta, jonka verokannaksi
on vahvistettava 1,5—2 prosenttia ja joka kannetaan
siitä verottomasta liikevaihdosta, jonka erikoislääke
valmisteita käyttävät yritykset toteuttavat verotusval
tiossa 1.1.1995 ja 31.12.1995 välisenä aikana korvat
tavien erikoislääkevalmisteiden ja yhteisöjen käyttöön
hyväksyttyjen lääkkeiden myynnistä, ja se, että tämän
lainsäädännön perusteella saman jakson aikana veron
määräytymisperusteesta voidaan vähentää ainoastaan
tutkimustoimintaan liittyvät kirjatut kulut ?

2 ) Onko tällainen lainsäädäntö EY:n perustamissopimuk
sen 95 artiklan vastainen ?

3 ) Mikäli jompaankumpaan edellä olevaan kysymykseen
vastataan kieltävästi, onko tällaista veron määräyty
misperusteen vähentämistä verotusvaltiossa harjoite
tusta tutkimustoiminnasta aiheutuvilla kuluilla pidet
tävä EY:n perustamissopimuksen 92 artiklassa tarkoi
tettuna valtion tukena ?

