
Az alapeljárás felei 

Felperes: Deo Antoine Homawoo 

Alperes: GMF Assurances SA 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Úgy kell-e értelmezni a szerződésen kívüli kötelmi viszo
nyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 
864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
(Róma II. rendelet) ( 1 ) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 297. cikkével összefüggésben értelmezett 31. és 
32. cikkét, hogy e rendelkezések megkövetelik a nemzeti 
bíróságtól a Róma II. rendelet, különösen annak 15. cikke 
c) pontjának alkalmazását olyan esetben, amelyben a káro
kozó esemény 2007. augusztus 29-én következett be? 

2. Befolyásolja-e az első kérdésre adandó választ az alábbi 
tények valamelyike: 

i. a kártérítés iránti pert 2009. január 8-án indították; 

ii. a nemzeti bíróság nem határozta meg az alkalmazandó 
jogot 2009. január 11-e előtt? 

( 1 ) HL L 199., 40. o. 

A Conseil d’État (Franciaország) által 2010. augusztus 19-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Société 
Veleclair kontra Ministre du budget, des comptes publics et 

de la réforme de l’État 

(C-414/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/13) 

Az eljárás nyelve: francia 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Conseil d’État 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Société Veleclair 

Alperes: Ministre du budget, des comptes publics et de la 
réforme de l’État 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

A hatodik irányelv ( 1 ) 17. cikke (2) bekezdésének b) pontja — 
többek között a csalás veszélyére figyelemmel — lehetővé teszi- 
e, hogy valamely tagállam a behozatali hozzáadottérték-adó 
levonásához való jogot alárendelje ezen adó adóalany általi 

tényleges megfizetésének, amennyiben a behozatali hozzáadott
érték-adó alanya és a megfelelő levonás jogosultja, csakúgy mint 
Franciaországban, ugyanaz a személy? 

( 1 ) 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 (HL L 145, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. 
kötet, 23. o.) 

A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2010. 
augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem — Galina Meister kontra Speech design Carrier 

Systems GmbH 

(C-415/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/14) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Bundesarbeitsgericht 

Az alapeljárás felei 
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Úgy kell-e értelmezni a férfiak és nők közötti esélyegyen
lőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és 
munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 
2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv ( 1 ) (átdolgozott szöveg) 19. cikkének (1) bekezdését 
és a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 
szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv ( 2 ) 8. 
cikkének (1) bekezdését, valamint a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 
2000/78/EK tanácsi irányelv ( 3 ) 10. cikkének (1) bekezdését, 
hogy a munkáltató által meghirdetett állásra vonatkozó 
feltételek teljesítését bemutató munkavállaló számára abban 
az esetben, ha nem alkalmazzák, felvilágosításhoz való jogot 
kell biztosítani a munkáltatóval szemben arra vonatkozóan, 
hogy a munkáltató alkalmazott-e másik pályázót, és ha igen, 
mely feltételek alapján került sor az alkalmazásra? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

HU C 301/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.11.6.


