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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. Úgy kell-e értelmezni az EK-Szerződés 73b. és 73d. cikkét
(jelenleg EK 56. cikk és EK 58. cikk), hogy az megtiltja a
tagállam számára, hogy egy, a tagállam területén fekvő
ingatlan dolognak – amely a halála időpontjában egy másik
tagállamban lakóhellyel rendelkező személy hagyatékába
tartozik – öröklés útján történő megszerzése esetén annak
értéke után vessen ki öröklési illetéket, anélkül, hogy figye-
lembe venné az örökös végrendeleti hagyatékfelosztáson
alapuló kiegyenlítési kötelezettségével kapcsolatos tartozásait?

2. Amennyiben az első kérdésre igenlő a válasz, és ezzel
kapcsolatosan összehasonlítás útján kell meghatározni, hogy
figyelembe kell-e venni, és ha igen, mennyiben, a kiegyenlí-
tési kötelezettséggel kapcsolatos tartozásokat, akkor milyen
összehasonlítási módszert – a [végzés] 3.6.6. pont[já]ban
meghatározott két módszer egyikét, vagy más módszert –

kell alkalmazni olyan esetben, mint a jelenlegi, annak megha-
tározásához, hogy az öröklési illeték, amelyet akkor szabtak
volna ki, ha az örökhagyó halálának időpontjában Hollan-
diában rendelkezett volna lakóhellyel, alacsonyabb lenne-e,
mint a tulajdonátruházási illeték?

3. Különbséget jelent-e az ingatlan dolog fekvése szerinti
tagállam EK-Szerződésből eredő esetleges azon kötelezettsé-
gének – miszerint a kiegyenlítéssel kapcsolatos tartozások
egészben vagy részben történő levonását lehetővé kell
tenniük – a megítélése szempontjából az, hogy ez a levonás
a kettős adóztatás elkerülése érdekében alacsonyabb beszámí-
tást eredményez abban a tagállamban, amely a hagyaték
tekintetében az örökhagyó lakóhelye miatt illeték kivetésre
jogosultnak tekinti magát?
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi
Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek

ahhoz, hogy megfeleljen a környezeti információkhoz való
nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis
nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesí-
tette az irányelvből eredő kötelezettségeit.

– kötelezze a Németországi Szövetségi Köztársaságot a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2005. február 14-én lejárt.

(1) HL L 41., 26. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet,
375. o.
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi
kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos
növényi gyógyszerek tekintetében történő módosításáról
szóló, 2004. március 31-i 2004/24/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis erről nem értesítette a
Bizottságot – nem teljesítette ezen irányelv 2. cikkéből eredő
kötelezettségeit;

– a Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/24/EK irányelv nemzeti jogba történő átültetésére előírt
határidő 2005. október 30-án lejárt.

(1) HL L 136., 85. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 34. kötet,
313. o.
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