
A High Court of Justice (England and Wales), Chancery
Division 2005. június 22-i végzésével a Carol Marylin
Robins és John Burnett kontra Secretary of State for Work
and Pensions ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal

iránti kérelem

(C-278/05. sz. ügy)

(2005/C 243/09)

(Az eljárás nyelve: angol)

A High Court of Justice (England and Wales), Chancery Divi-
sion 2005. június 22-i végzésével, amely 2005. július 6-án
érkezett a Bíróság Hivatalához, a Carol Marylin Robins és John
Burnett kontra Secretary of State for Work and Pensions
ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az
Európai Közösségek Bíróságához.

A High Court of Justice (England and Wales), Chancery Divi-
sion a következő kérdésekről kéri a Bíróság döntését:

1) Úgy kell-e értelmezni a 80/987/ EGK irányelv (1) 8. cikkét,
hogy az kötelezi a tagállamokat a munkavállalóknak a válla-
lati és vállalatközi kiegészítő ellátórendszerek által biztosí-
tott, az utolsó fizetésen alapuló megszerzett jogosultsá-
gainak a tagállam általi, minden szükséges eszközzel való
teljes finanszírozására, amennyiben a munkavállaló magán
munkáltatója fizetésképtelenné válik és az ellátórendszerek
eszközei nem elegendőek az ilyen jogosultságok finanszíro-
zására?

2) Ha az első kérdésre adott válasz nemleges, a 8. cikkből
eredő kötelezettségeket az Egyesült Királyságban jelenleg
hatályban lévő, és fent leírt jogszabályok megfelelően
ültették-e át?

3) Amennyiben az Egyesült Királyság jogszabályai nincsenek
összhangban a 8. cikkel, a nemzeti bíróságnak milyen
ismérvek alapján kell megállapítania, hogy a közösségi
jogból eredő kötelezettség megszegése olyan mértékű-e
amely kártérítési felelősséget von maga után? Közelebbről a
puszta kötelezettségszegés elegendő-e a kellően súlyos
jogsértés megállapítására, vagy pedig a tagállamnak szabá-
lyozási hatásköre határait is nyilvánvaló és nagyfokú gondat-
lansággal figyelmen kívül kell-e hagynia, vagy pedig más
ismérveket kell alkalmazni, és ha igen, melyeket?

(1) A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. október
20-i 80/987/EGK tanácsi irányelv (HL L 283., 23. o.; magyar nyelvű
különkiadás 5. fejezet, 1. kötet 217. o.)

A Bundesgerichtshof 2005. június 2-i végzésével a Montex
Holdings Ltd. kontra Diesel S.p.A. ügyben benyújtott

előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-281/05. sz. ügy)

(2005/C 243/10)

(Az eljárás nyelve: német)

A Bundesgerichtshof 2005. június 2-i végzésével, amely 2005.
július 13-án érkezett a Bíróság Hivatalához, a Montex Holdings
Ltd. kontra Diesel S.p.A. ügyben előzetes döntéshozatal iránti
kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a
védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi
irányelv (1) 5. cikkének (1) és (3) bekezdésének és az EK 28-30.
cikkének értelmezésére vonatkozóan a következő kérdésekről:

a) Feljogosítja-e a lajstromozott védjegy a jogosultat arra, hogy
megtiltsa a megjelöléssel ellátott áruk továbbítását?

b) Ha igen: eredményezhet-e sajátos megítélést az, hogy a
megjelölés nem élvez oltalmat a rendeltetési országban?

c) Különbséget kell-e tenni – az a) kérdésre adott igenlő válasz
esetén és a b) kérdésre adott választól függetlenül – aszerint,
hogy az egyik tagállamba szánt áru tagállamból, társult
államból vagy harmadik államból származik? Figyelembe
kell-e venni e tekintetben azt, hogy az árut a származási
országban jogszerűen vagy a védjegyjogosult ott érvényben
levő, megjelöléshez fűződő jogai megsértésével gyártották?

(1) HL L 40., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92.
o.
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