
– A codice civile 2449. cikke összeegyeztethető-e a Bíróságnak
a C-58/99. sz. ügyben 2000. május 23-án, a C-503/99. sz. és
a C-483/99. sz. ügyekben 2002. június 4-én, valamint a
C-98/01. sz. és a C-463/00. sz. ügyekben 2003. május 13-án
hozott ítéletével értelmezett EK 56. cikkel, amennyiben
konkrét alkalmazásakor egy másik nemzeti jogszabály
rendelkezésével (nevezetesen az 1994. május 31-i 332. sz.
decreto legge – jelenleg az 1994. július 30-i 474. sz. törvény
– 2. cikke 1. bekezdése d) pontjával) ellentétes joghatást vált
ki, amely rendelkezés egyébként összeegyeztethető az EK 56.
cikkel, és a joggyakorlás és az alkalmazás feltételeinek tekin-
tetében megismétli a Bíróság fent hivatkozott különleges
hatásköröket illető ítéleteiben kimondott elveket?

A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
Milano 2004. szeptember 29-i végzésével az Associazione
Azionario Diffuso dell'AEM és mások kontra Comune di
Milano és AEM SpA ügyben benyújtott előzetes döntés-

hozatal iránti kérelem

(C-464/04. sz. ügy)

(2005/C 19/24)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
Milano ((Olaszország)) 2004. szeptember 29-i végzésével,
amely 2004. november 2-án érkezett a Bíróság hivatalához, az
Associazione Azionario Diffuso dell'AEM és mások kontra
Comune di Milano és AEM SpA ügyben előzetes döntéshozatal
iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
Milano a következő kérdésekről kéri a Bíróság döntését:

– A codice civile (polgári törvénykönyv) 2449. cikke, úgy,
ahogyan az alapügyben alkalmazták, összeegyeztethető-e a
Bíróságnak a C-58/99. sz. ügyben 2000. május 23-án, a
C-503/99. sz. és a C-483/99. sz. ügyekben 2002. június
4-én, valamint a C-98/01. sz. és a C-463/00. sz. ügyekben
2003. május 13-án hozott ítéletével értelmezett EK 56.
cikkel, amennyiben arra egy közigazgatási szerv hivatkozik,
amely, jóllehet már nem rendelkezik a részvénytársaság
ellenőrzéshez szükséges többséggel, de viszonylagos többségi
befolyása révén még mindig jelentős részesedéssel (a jelen
ügyben mintegy 33,4 %-kal), ezáltal aránytalan ellenőrzési
jogosultsággal bír?

– A codice civile 2449. cikke – együttesen alkalmazva az
1994. május 31-i 332. sz. decreto legge – jelenleg az 1994.
július 30-i 474. sz. törvény – 4. cikkével – összeegyez-
tethető-e a Bíróságnak a C-58/99. sz. ügyben 2000. május
23-án, a C-503/99. sz. és a C-483/99. sz. ügyekben 2002.
június 4-én, valamint a C-98/01. sz. és a C-463/00. sz.
ügyekben 2003. május 13-án hozott ítéletével értelmezett EK
56. cikkel, amennyiben arra egy közigazgatási szerv hivat-
kozik, amely, jóllehet már nem rendelkezik a részvénytár-
saság ellenőrzéshez szükséges többséggel, de viszonylagos
többségi befolyása révén még mindig jelentős részesedéssel (a
jelen ügyben mintegy 33,4 %-kal), ezáltal, aránytalan ellenőr-
zési jogosultsággal bír?

– A codice civile 2449. cikke összeegyeztethető-e a Bíróságnak
a C-58/99. sz. ügyben 2000. május 23-án, a C-503/99. sz. és
a C-483/99. sz. ügyekben 2002. június 4-én, valamint a
C-98/01. sz. és a C-463/00. sz. ügyekben 2003. május 13-án
hozott ítéletével értelmezett EK 56. cikkel, amennyiben
konkrét alkalmazásakor egy másik nemzeti jogszabály
rendelkezésével (nevezetesen az 1994. május 31-i 332. sz.
decreto legge – jelenleg az 1994. július 30-i 474. sz. törvény
– 2. cikke 1. bekezdése d) pontjával) ellentétes joghatást vált
ki, amely rendelkezés egyébként összeegyeztethető az EK 56.
cikkel, és a joggyakorlás és az alkalmazás feltételeinek tekin-
tetében megismétli a Bíróság fent hivatkozott különleges
hatásköröket illető ítéleteiben kimondott elveket?

A Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo
Social 2004. október 1-jei végzésével a Manuel Acereda
Herrera kontra Servicio Cántabro de Salud ügyben benyúj-

tott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-466/04. sz. ügy)

(2005/C 19/25)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

A Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Social
(Spanyolország) 2004. október 1-jei végzésével, amely 2004.
november 3-án érkezett a Bíróság Hivatalához, a Manuel
Acereda Herrera kontra Servicio Cántabro de Salud ügyben
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai
Közösségek Bíróságához.

A Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a következő kérdé-
sekről kéri a Bíróság döntését:
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