
A Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Görögország) által 
2010. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem — Zoi Chatzi kontra Ypourgos 

Oikonomikon 

(C-149/10. sz. ügy) 

(2010/C 148/30) 

Az eljárás nyelve: görög 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Zoi Chatzi 

Alperes: Ypourgos Oikonomikon 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Megállapítható-e, hogy az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által 
a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló 
96/34/EK tanácsi irányelv 2. szakaszának 1 pontja, az 
Európai Unió alapjogi chartájának a kiskorúak jogaira vonat
kozó 24. cikke fényében értelmezve, az e jogoknak a charta 
által megerősített védelmi szintjére figyelemmel a gyermekek 
száma tekintetében is párhuzamosan írja elő a szülői 
szabadsághoz való jogot, oly módon, hogy ikrek születése 
esetén egyetlen szülői szabadság biztosítása az Európai 
Uniói alapjogi joga chartája 21. cikke megsértésének 
minősül a születésen alapuló hátrányos megkülönböztetés 
és az ikertestvérek jogának korlátozása okán, ami össze
egyeztethetetlen az arányosság elvével? 

2. Az 1) kérdésre adott nemleges válasz esetén, a 96/34/EK 
irányelv 2. szakaszának 1. pontjában szereplő „születés” kife
jezést úgy kell-e értelmezni, hogy a munkavállaló szülők 
tekintetében a szülői szabadsághoz való, azon a tényen 
alapuló kétszeres jog keletkezik, hogy az ikerterhesség két 
egymást követő szüléssel zárul (két ikertestvér), vagy úgy, 
hogy a szülői szabadságot csak a szülés ténye okán bizto
sítják, a világra jött gyermekek számától függetlenül és 
anélkül, hogy ez utóbbi esetben sérülne az Európai Unió 
chartájának 21. cikkében rögzített törvény előtti egyenlőség? 

A Højesteret (Dánia) által 2010. március 31-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Unomedical A/S 

kontra Skatteministeriet 

(C-152/10. sz. ügy) 

(2010/C 148/31) 

Az eljárás nyelve: dán 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Højesteret 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Unomedical A/S 

Alperes: Skatteministeriet 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Azt a műanyagból készült dialíziszsákot, amelyet kifeje
zetten dialíziskészülékhez terveznek, és amely kizárólag 
dialíziskészülékkel együtt használható 

— a 90. árucsoport KN 9010 90 30 vámtarifaszáma alá 
kell besorolni mint a dialíziskészülék „alkatrészét” 
és/vagy „tartozékát” (lásd a Közös Vámtarifa 90. árucso
portjához kapcsolódó 2. b) árucsoport megjegyzést) 

vagy 

— a 39. árucsoport 3926 90 99 vámtarifaszáma alá mint 
műanyagból készült más árut? 

2. Azt a műanyagból készült vizeletgyűjtő zsákot, amelyet kife
jezetten katéterhez terveznek, és amely kizárólag katéterrel 
együtt használható, és amelyet gyakorlatilag kizárólag katé
terrel együtt használnak 

— a 90. árucsoport KN 9018 39 90 30 vámtarifaszáma alá 
kell besorolni mint a katéter „alkatrészét” és/vagy „tarto
zékát” (lásd a Közös Vámtarifa 90. árucsoportjához 
kapcsolódó 2. b) árucsoport megjegyzést) 

vagy 

— a 39. árucsoport 3926 90 99 vámtarifaszáma alá mint 
műanyagból készült más árut?
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