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Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 22. oktober 2014 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget
Nederlandene
(Sag C-252/13) (1)
(Traktatbrud — direktiv 2002/73/EF og 2006/54/EF — ligebehandling af mænd og kvinder —
beskæftigelse og erhverv — adgang til beskæftigelse — tilbagevenden fra barselsorlov — formkrav til
stævningen — sammenhængende fremstilling af klagepunkterne — utvetydig affattelse af påstandene)
(2014/C 439/06)
Processprog: nederlandsk
Parter
Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og M. van Beek, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Nederlandene (ved M. Bulterman og J. Langer, som befuldmægtigede)

Konklusion
1) Kongeriget Nederlandene frifindes.

2) Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

(1)

EUT C 207 af 20.7.2013.

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 9. oktober 2014 — Elena Petru mod Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate Sibiu og Casa Națională de Asigurări de Sănătate (anmodning om præjudiciel
afgørelse fra Tribunalul Sibiu — Rumænien)
(Sag C-268/13) (1)
(Præjudiciel forelæggelse — social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 22, stk. 2, andet
afsnit — sygeforsikring — hospitalsbehandling ydet i en anden medlemsstat — afslag på
forhåndstilladelse — mangel på lægemidler og basalt medicinsk udstyr)
(2014/C 439/07)
Processprog: rumænsk
Den forelæggende ret
Tribunalul Sibiu

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Elena Petru

Sagsøgt: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu og Casa Națională de Asigurări de Sănătate
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Konklusion
Artikel 22, stk. 2, andet afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger
på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som ændret og ajourført
ved Rådets forordning (EF) nr. 118/97 af 2. december 1996, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 592/
2008 af 17. juni 2008, skal fortolkes således, at den i samme artikels stk. 1, litra c), nr. i), krævede tilladelse ikke kan nægtes, når en
mangel på lægemidler og basalt medicinsk udstyr er årsag til, at den pågældende hospitalsbehandling ikke kan ydes rettidigt i den socialt
sikredes bopælsmedlemsstat. Denne umulighed skal vurderes i forhold til alle denne medlemsstats hospitaler, som kan yde den nævnte
behandling, og i forhold til den tidsperiode, hvori behandlingen kan opnås rettidigt.
(1)

EUT C 207 af 20.7.2013.

Domstolens dom (Femte Afdeling) af 9. oktober 2014 — Isabelle Gielen mod Ministerraad
(anmodning om præjudiciel afgørelse fra Grondwettelijk Hof — Belgien)
(Sag C-299/13) (1)
(Beskatning — direktiv 2008/7/EF — artikel 5, stk. 2, og artikel 6 — kapitaltilførselsafgifter — afgift på
omdannelse af ihændehaverpapirer til værdipapirer noteret på navn eller til værdipapirer i elektronisk
form)
(2014/C 439/08)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Grondwettelijk Hof

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Isabelle Gielen

Sagsøgt: Ministerraad

Konklusion
Artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter skal fortolkes således, at den er til hinder
for, at der opkræves en afgift i forbindelse med en omdannelse af ihændehaverpapirer til værdipapirer noteret på navn eller til
værdipapirer i elektronisk form, således som det er tilfældet i hovedsagen. En sådan afgift kan ikke anses for at være begrundet i henhold
til nævnte direktivs artikel 6.
(1)

EUT C 226 af 3.8.2013.

