
3) A Szerződés 73b. cikkét (jelenleg EK 56. cikk) akként kell értel-
mezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint
amely az alapügyben felmerült, amely a franciaországi illetőségű
társaságokat mentesíti a vitatott adó alól, míg a más tagállamban
illetőséggel rendelkező társaságok esetében e mentességet attól teszi
függővé, hogy Franciaország és ezen ország kötött-e kölcsönös segít-
ségnyújtási egyezményt az adókijátszás és adóelkerülés elleni
küzdelem területén, illetve az állampolgárság alapján történő hátrá-
nyos megkülönböztetés tilalmát rögzítő valamely szerződés alapján
e társaságokat terhelő adó nem lehet magasabb a franciaországi
illetőségű társaságokra háruló adónál, és amely szabályozás a más
tagállambeli illetőséggel rendelkező társaságok számára nem teszi
lehetővé, hogy igazolást nyújtsanak be az ilyen társaságban részese-
déssel rendelkező természetes személyek személyazonosságáról.
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Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Högsta domstolen – A
polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000.
december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 12., 1. o.,
2001.1.16., magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet,
42. o.) 6. cikke 1. pontjának értelmezése – Különleges jogható-
ságok – Alperesi pertársaság – Egy jogi személy által létesítési
okirata szerinti székhelyének megfelelő bíróság előtt párhuza-
mosan benyújtott kérelmek egy másik jogi személy ellen fizetési

kötelezettség tárgyában és egy olyan, másik tagállamban lakó-
hellyel rendelkező, e kötelezettséget anélkül vállaló természetes
személy ellen, aki a kérdéses jogi személynek sem ügynöke, sem
képviselője – A kérelmek szerződéses jellege.

Rendelkező rész

1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a ha-
tározatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000.
december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 6. cikkének 1. pontját
úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés alkalmazásának nem képezi
akadályát az a tény, hogy a több alperes ellen benyújtott kérelmek
jogalapja eltérő.

2) A 44/2001 rendelet 6. cikkének 1. pontját akkor kell alkalmazni,
amikor a különböző alperesekkel szembeni kérelmek a benyújtásuk
pillanatában összefüggnek, vagyis amikor az elkülönített eljárá-
sokban hozott, egymásnak ellentmondó határozatok elkerülése érde-
kében célszerű azokat együttesen tárgyalni és róluk együtt határoz-
ni, anélkül, hogy külön szükség lenne annak bizonyítására, hogy az
eljárást nem csupán azért indították, hogy az alperesek egyikét
kivonják lakóhelye bíróságának joghatósága alól.
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