
A Bíróság (harmadik tanács) 2009. március 26-i ítélete — 
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög 

Köztársaság 

(C-559/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Szociálpolitika — EK 141. 
cikk — A férfi és a női munkavállalók egyenlő díjazása — 
Tagállami polgári és katonai nyugdíjrendszer — Eltérő 
bánásmód a nyugdíjkorhatár és az előírt minimális szolgálati 

idő terén — Igazolás — Hiány) 

(2009/C 113/16) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. 
Patakia és M. van Beek meghatalmazottak) 

Alperes: Görög Köztársaság (képviselők: F. Spathopoulos, K. 
Boskovits, A. Samoni-Rantou, E.-M. Mamouna és S. Vodina 
meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 141. cikk megsértése — 
A férfi és női munkavállalók egyenlő díjazása elvének megsér
tése — A nem szerint eltérő nyugdíjkorhatárt előíró tagállami 
polgári és katonai nyugdíjrendszer 

Rendelkező rész 

1) A Görög Köztársaság — mivel hatályban tartotta a 2000. július 
3-i 166/2000. sz. elnöki rendelettel létrehozott, a polgári és 
katonai nyugellátásról szóló görög törvénykönyvnek (a jelen ügyben 
alkalmazandó változatában) a férfi és női munkavállalók számára 
eltérő nyugdíjkorhatárt és minimális szolgálati időt előíró rendel
kezéseit — nem teljesítette az EK 141. cikkből eredő kötelezettsé
geit. 

2) A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 37., 2008.2.9. 

A Bíróság (első tanács) 2009. március 19-i ítélete — az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Finn Köztársaság 

(C-10/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(A más tagállamokból behozott használt gépjárművek adózta
tása Finnországban — A tagállami szabályozás EK 90. cikk 
első bekezdésének, hatodik HÉA-irányelvnek és 2006/112/EK 

irányelvnek való megfelelése) 

(2009/C 113/17) 

Az eljárás nyelve: finn 

Felek 

Felperesek: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: I. 
Koskinen és D. Triantafyllou meghatalmazottak) 

Alperes: Finn Köztársaság (képviselő: J. Heliskoski meghatalma
zott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 90. cikk és a tagállamok 
forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — 
közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapí
tásról szóló, 1977. május 17-i hatodik tanácsi irányelv (HL L 
145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. 
o.) 17. cikke (1) és (2) bekezdésének, jelenleg a közös hozzáa
dottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347, 1. o.) 167. és 168. 
cikkének megsértése — A gépjárműadóra hozzáadottérték-adót 
felszámító nemzeti szabályozás és a megfelelő összegnek az 
előzetesen felszámított hozzáadottérték-adóból levonhatósága 
— Azonos adóérték alkalmazása a három hónapnál nem 
idősebb és az új járművek tekintetében — Hat hónapnál nem 
idősebb járművekre alkalmazott 0,8%-os havi értékcsökkenés, 
ha hasonló jármű nem található a nemzeti piacon 

Rendelkező rész 

1) A Finn Köztársaság — mivel a hozzáadottérték-adóról szóló, 
1993. december 30-i 1501/1993. sz. törvény (arvonlisäverolaki 
[1501/1993]) 102. §-a (1) bekezdése 4. pontjának megfelelően 
megengedte a gépjárműadóról szóló, 1994. december 29-i 
1482/1994. sz. törvény (autoverolaki [1482/1994]) 5. 
§-ában foglalt adó hozzáadottérték-adóból történő levonását — 
nem teljesítette az EK 90. cikk első bekezdéséből, valamint a közös 
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelv 167. és 168. cikke által átvett, 
a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan
golásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- 
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik 
tanácsi irányelv 17. cikkének (1) és (2) bekezdéséből eredő köte
lezettségeit.
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