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Európai uniós jogi közlemények

Közzétett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek

Büntető ügyszak

1.  Az Amtsgericht  Laufen (Németország)  által  2012.  június 18-án benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-297/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
11.  cikkének  (2)  bekezdését,  hogy  a  tagállamok  nem  köthetnek  büntetést  a  közigazgatási  jogi 
kiutasításokhoz,  illetve  kitoloncolásokhoz,  ha  a  kiutasítás/kitoloncolás  időtartama  a  visszatérés 
időpontjában meghaladta az 5 évet? 

2. Úgy kell-e értelmezni az irányelv 11. cikkének (2) bekezdését, hogy a Németországi Szövetségi 
Köztársaság nem köthet  büntetést  azokhoz a közigazgatási  jogi  kiutasításokhoz/kitoloncolásokhoz, 
amelyek időtartama a 2011. november 22-i német átültető törvény hatálybalépése előtt meghaladta az 
5 évet? 

3.  Összhangban áll-e az  uniós  joggal  az  irányelv  11.  cikkének (2)  bekezdésére  figyelemmel  az  a 
nemzeti  szabályozás,  amely úgy rendelkezik,  hogy a  kiutasítások/kitoloncolások főszabály szerint 
határozatlan időre szólnak, kivéve ha az érintett  határozott  időtartam megállapítása iránti  kérelmet 
terjeszt elő? Megfelel-e az ilyen rendelkezés az irányelv (4) preambulumbekezdése értelmében vett, 
átlátható és igazságos közös szabályok által meghatározott jól szervezett migrációs politikának? 

4.  Úgy kell-e  értelmezni  az  irányelvet,  hogy a  tagállamok  nem alapozhatják  később  ismét  olyan 
kiutasításokra/kitoloncolásokra  valamely  büntetőjogi  szankció  kiszabását,  amelyek  időtartama  az 
irányelv át nem ültetésének időszaka alatt 5 év volt, vagy azt meghaladta, ha a kiutasítás/kitoloncolás 
marasztaló büntető ítéleten alapult? 

Gazdasági ügyszak

1.  A  Tribunalul  Argeș  (Románia)  által  2012.  május  4-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-236/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Tekintettel  arra,  hogy  a  93/13/EGK  irányelv  4.  cikkének  (2)  bekezdése  alapján  a  feltételek 
tisztességtelen  jellegének  megítélése  nem  vonatkozik  sem  a  szerződés  elsődleges  tárgyának  a 
meghatározására, sem pedig az ár vagy díjazás megfelelőségére az ellenértékként szállított áruval vagy 
nyújtott szolgáltatással, amennyiben ezek a feltételek világosak és érthetőek, és 
mivel a 2008/48/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján a hitel fogyasztó által viselt  
teljes költségének a 2008/48/EK irányelv 3.  cikkének g) pontja szerinti  fogalommeghatározása — 
amely szerint  a szóban forgó költség magában foglal  minden jutalékot,  amelyet  a fogyasztónak a 
fogyasztói hitelszerződés vonatkozásában meg kell fizetnie — nem alkalmazható az ingatlanfedezetű 
jelzáloggal biztosított hitelszerződések tárgyának meghatározására, 
fel kell tenni a kérdést, hogy 
a szerződés tárgya és az ár fogalmai — amelyekre a 93/13/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése  
utal  — értelmezhetők-e  úgy,  hogy e fogalmak (a  tárgy és  az ár),  azon elemek között,  amelyek a 
hitelintézetet  megillető  ellenszolgáltatást  alkotják,  magukban  foglalják  egy  hitelszerződésnek  a 
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különösen  a  fix  vagy  változó  kamatlábból,  banki  jutalékokból  és  a  szerződésben  foglalt  és 
meghatározott egyéb költségekből álló teljeshiteldíj-mutatóját is? 

2.  A Rechtbank  Amsterdam  (Hollandia)  által  2012.  május  14-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-227/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a rendeletnek a jóhiszemű együttműködés elvével összefüggésben értelmezett 
7.  és 16.  cikkét,  hogy azok (a nemzeti  törvénnyel  összefüggésben értelmezve)  lehetőséget,  illetve 
kötelezettséget  teremtenek  az  alpereshez  hasonló  állami  szerv  számára  arra,  hogy  a  késéssel  
kapcsolatos  kártérítés  utasoknak  történő  ki  nem fizetése  miatt  végrehajtási  intézkedést  hozzon  a 
légifuvarozókkal  szemben  akkor  is,  ha  ezen  utasok  előtt  nyitva  áll  a  Montreali  Egyezmény  33. 
cikkében szabályozott jogi út? 

2. Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a szóban forgóhoz hasonló, kényszerítő bírság terhe 
melletti közigazgatási meghagyás kibocsátása is a végrehajtási lehetőségek körébe tartozik-e? 

3. Jelentőséggel bír-e még e tekintetben az, hogy 

a) a légifuvarozók tájékoztatták-e e jogokról az utasokat, vagy sem? 

b) a rendelet 14. cikke feltételezett nem megfelelő betartása esetén szabtak-e ki szankciót az említett 
cikk  be  nem  tartása  miatt  a  légifuvarozókkal  szemben  a  kényszerítő  bírság  terhe  melletti 
meghagyás kibocsátása előtt?

c) az érintett  utasok közölték-e a légifuvarozókkal,  hogy e kártérítést meg kívánják-e kapni,  vagy 
sem? 

d) az alperes nem a közigazgatási kényszer terhe mellett kibocsátott meghagyás eszközét (amelynek 
esetében  az  alperes,  ha  a  légifuvarozók  nem tesznek eleget  a  meghagyásnak,  a  légifuvarozók 
költségére  maga  fizeti  ki  az  utasokat),  hanem  a  kényszerítő  bírság  terhe  mellett  kibocsátott 
meghagyás  eszközét  (amelynek  esetében  a  légifuvarozóknak,  ha  nem  tesznek  eleget  a 
meghagyásnak,  a  fizetendő  kártalanítás  teljes  összegének  megfelelő  összeget  kell  fizetniük  az 
alperesnek, amely a költségvetésbe folyik be) választotta? 

3. A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2012. május 21-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-247/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  munkáltató  fizetésképtelensége  esetén  a  munkavállalók  védelmére 
vonatkozó  tagállami  jogszabályok  közelítéséről  szóló  80/987/EGK  tanácsi  irányelv  módosításáról 
szóló,  2002.  szeptember  23-i  2002/74/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  módosított,  a 
munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről  szóló,  1980.  október 20-i  80/987/EGK tanácsi  irányelv 2.  cikkének (1) bekezdését  a  
2002/74  irányelv  (5)  preambulumbekezdésére  figyelemmel,  hogy az  a  munkavállalói  követelések 
tekintetében a fizetésképtelenség megállapításáig az eljárás valamennyi szakaszában, tehát nem csak 
az eljárás megkezdésekor kötelezi a tagállamokat garancianyújtásra? 

2.  Ellentétes-e  a 2002/74/EK irányelvvel  módosított  80/987/EGK tanácsi  irányelv 2.  cikkének (1) 
bekezdésével  az  a  nemzeti  szabályozás,  amely  csak  annak  lehetőségéről  rendelkezik,  hogy  a 
garanciaintézet  teljesíti  azon  munkavállalói  követeléseket,  amelyek  munkaviszonyból  származó 
fennálló  követeléseknek  minősülnek,  és  a  fizetésképtelenségi  eljárást  megindító  határozat 
nyilvántartásba  vételének  napjáig  keletkeztek,  amennyiben  ez  a  határozat  nem  szünteti  meg  a 
munkáltató tevékenységét, és nem állapítja meg végleges fizetésképtelenségét? 

4



3. Az előző kérdésekre adott igenlő válasz esetén: a 2002/74/EK irányelvvel módosított 80/987/EGK 
tanácsi  irányelv 2.  cikkének (1) bekezdése közvetlen hatállyal  bír- e,  és a nemzeti  bíróságok előtt 
közvetlenül alkalmazható-e? 

4.  Az  előző  kérdésekre  adott  igenlő  válasz  esetén:  A munkáltató  végleges  fizetésképtelenségét 
megállapító (és tevékenységét megszüntető) határozat nyilvántartásba vételének napjáig keletkezett 
munkavállalói követelések garanciaintézet általi teljesítésére irányuló kérelem benyújtására vonatkozó 
határidő előírásával kapcsolatos nemzeti szabályozás hiányában a tényleges érvényesülés elve alapján 
alkalmazható-e  a  nemzeti  jogban  a  kérelem  más  esetekben  történő  benyújtására  vonatkozóan 
megállapított  30  napos  határidő,  amely  esetben  a  határidő  kezdete  az  a  nap,  amikor  a  végleges 
fizetésképtelenséget megállapító határozat bejegyzésre kerül a cégnyilvántartásba? 

4.  A Hof van Beroep te Brussel (Belgium) által 2012. május 29-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-265/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 2005/29/EK irányelv 3. cikkének (9) bekezdését, hogy azzal ellentétes a 
WMPC 72.  cikkéhez hasonló olyan rendelkezés,  amelynek értelmében — a jogszabályban taxatív 
jelleggel felsorolt esetek kivételével — általánosan tilos a fogyasztókra irányuló valamennyi kapcsolt 
ajánlat, amennyiben annak legalább egy része pénzügyi szolgáltatás?

2.  Úgy kell-e értelmezni  a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló EUMSZ 56.  cikket,  hogy azzal  
ellentétes a WMPC 72. cikkéhez hasonló olyan rendelkezés, amelynek értelmében — a jogszabályban  
taxatív jelleggel felsorolt esetek kivételével — általánosan tilos a fogyasztókra irányuló valamennyi  
kapcsolt ajánlat, amennyiben annak legalább egy része pénzügyi szolgáltatás? 

Munkaügyi ügyszak

1. A Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) által 2012. május 
8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-216/12. és C-217/12. sz. ügyek) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A Code de la sécurité sociale 306–308. cikkében előírt szülői szabadság idejére járó juttatás családi 
ellátásnak minősül-e a Luxembourgban 1999. június 21-én aláírt, az egyrészről az Európai Közösség 
és tagállamai,  másrészről a Svájci Államszövetség között  a személyek szabad mozgásáról  létrejött 
megállapodás és záróokmány II. melléklete A. részének 1. pontja szerint módosított és naprakésszé 
tett,  a  szociális  biztonsági  rendszereknek  a  Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra,  önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi 
rendelet 1. cikke u) pontjának i. alpontja és 4. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében? 

2.  A Cour  de  cassation  (Franciaország)  által  2012.  május  30-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-267/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A 2000.  november  27-i  2000/78/EK  irányelv  2.  cikke  (2)  bekezdésének  b)  pontját  úgy  kell-e 
értelmezni, hogy a nemzeti jogalkotó azon döntése, miszerint a házasság megkötését különböző nemű 
személyek számára tartja fenn, minősülhet-e olyan jogszerű, megfelelő  és szükséges célnak, amely 
igazolja az abból a tényből fakadó közvetett hátrányos megkülönböztetést, hogy a kollektív szerződés, 
amely  a  házasságot  kötő  alkalmazottak  számára  tartja  fenn  a  javadalmazás  és  a  munkafeltételek 
tekintetében adott kedvezményt, szükségszerűen kizárja ebből a kedvezményből a polgári együttélési 
szerződést kötött, azonos nemű partnereket? 
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3.  A Tribunale  di  Napoli  (Olaszország)  által  2012.  június  11-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-290/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A Bíróság C-386/09. sz. Briot-ügyben 2010. szeptember 15- én hozott végzésének 36. pontjában 
foglalt  megjegyzésre  is  figyelemmel,  alkalmazható-e  az  1999/70/EK irányelv,  különösen annak 2. 
szakasza a kölcsönzött munkavállaló és a munkaerő-kölcsönző, illetve a kölcsönzött munkavállaló és a 
kölcsönvevő  közötti  határozott  idejű  munkaviszonyra  is,  tehát  e  jogviszonyokra  is  irányadó-e  az 
1999/70/EK irányelv? 

2.  Egyéb  korlátozó  intézkedések  hiányában  megfelel-e  az  1999/70/EK  irányelv  5.  szakasza  1. 
pontjának  a)  alpontja  szerinti  feltételeknek  az  a  rendelkezés,  amely  a  munkaerő-  kölcsönzővel 
határozott időre létrejött szerződést, valamint annak ismételt megkötését nem a szervezet technikai, 
szervezeti és termelési szükségletei alapján és az adott határozott idejű munkaviszonnyal kapcsolatban 
teszi  lehetővé,  hanem  a  munkaerő-kölcsönzésnek  az  adott  munkaviszonytól  független  általános 
követelményei alapján, vagy az az említett irányelv megkerülését jelenti; okiratban kell-e rögzíteni az 
1999/70/EK  irányelv  5.  szakasza  1.  pontjának  a)  alpontja  szerinti  objektív  feltételeket,  és  ez 
utóbbiaknak vonatkozniuk kell-e az adott határozott idejű munkaviszonyra és annak megújítására, és 
így  a  munkaerő-kölcsönzési  szerződés  megkötését  igazoló  általános  objektív  feltételekre  történő 
hivatkozás alkalmas-e az 5. szakasz a) alpontja szerinti előírásnak való megfelelésre?

3. Ellentétes-e az 1999/70/EK irányelv 5. szakaszával, ha a visszaélés jogkövetkezményei harmadik 
személyt — a jelen esetben a kölcsönvevőt — terhelik? 

Polgári ügyszak

4.  A Gerechtshof  te  ’s-Gravenhage  (Hollandia)  által  2012.  április  30-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-202/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Úgy  kell-e  értelmezni  a  96/9/EK  irányelv  7.  cikkének  (1)  bekezdését,  hogy  megvalósul  az  
interneten keresztül előállított (online) adatbázis tartalma egészének, vagy minőségi vagy mennyiségi 
szempontból jelentős részének harmadik fél általi újrahasznosítása (hozzáférhetővé tétele) abban az 
esetben, ha ez a harmadik fél lehetővé teszi a nyilvánosság számára azt, hogy az általa rendelkezésre 
bocsátott  különös  meta-keresőmotor  segítségével  az  adatbázis  egész  tartalma  vagy annak jelentős 
része »valós időben« böngészhető azáltal, hogy a felhasználó keresési megbízásának — az adatbázist 
rendelkezésre bocsátó internetes oldal keresőeszközére »átültetve« — eleget tesznek? 

2. Amennyiben nem: Más-e a helyzet akkor, ha ez a harmadik fél a keresési megbízás eredményének  
beérkezését  követően az egyes felhasználónak az adatbázis tartalma igen csekély részét  továbbítja 
vagy jeleníti meg a saját internetes oldala formátumával?

3. Az 1. és 2. kérdés megválaszolása szempontjából jelentősége van-e annak, hogy ez a harmadik fél a 
hivatkozott  cselekményeket  folyamatosan  végzi,  keresőmotorján  keresztül  naponta  felhasználók 
összesen 100 000 »átültetett« keresési megbízásának tesz eleget, és a kapott eredményeket a korábban 
leírt módon különböző felhasználók rendelkezésére bocsátja? 

4.  Úgy kell-e  értelmezni  az  irányelv  7.  cikkének  (5)  bekezdését,  hogy az  adatbázis  tartalmának  
jelentéktelen része ismételten  és  rendszeresen nem hasznosítható újra, ha ez sérelmes az adatbázis 
rendes felhasználására, vagy indokolatlanul károsítja az adatbázis előállítójának jogos érdekeit, vagy 
ennyiben elegendő az ismételt vagy rendszeres újrahasznosítás? 

5. Amennyiben ismételt és rendszeres újrahasznosítás szükséges 

a) Mit jelent a „rendszeres” kifejezés? 

b) Rendszeres újrahasznosításról van-e szó, ha erre számítógépes rendszer segítségével kerül sor? 
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c)  Van-e  jelentősége  annak,  hogy  eközben  a  korábban  leírt  módon  különös  meta-keresőmotort 
alkalmaznak? 

6.  Úgy kell-e értelmezni  az irányelv 7.  cikkének (5) bekezdését,  hogy elveszti  érvényét  az abban  
megfogalmazott  tilalom  abban  az  esetben,  amikor  harmadik  fél  ismételten,  meta-keresőmotorja 
segítségével keresési megbízásonként az adatbázis tartalmának jelentéktelen részét bocsátja csak az 
egyes felhasználók rendelkezésére? 

7.  Amennyiben  igen,  ez  abban  az  esetben  is  érvényes-e,  ha  e  jelentéktelen  részek  ismételt  
újrahasznosítása azzal a halmozott hatással jár, hogy ezen egyes felhasználók részére összességében 
hozzáférhetővé válik az adatbázis tartalmának jelentős része? 

8. Úgy kell-e értelmezni az irányelv 7. cikkének (5) bekezdését, hogy e cikk feltételei teljesülnek az 
ahhoz vezető  nem megengedett  cselekmények esetében,  hogy az újrahasznosítás  halmozott  hatása 
révén a nyilvánosság hozzáfér a védett adatbázis tartalmának egészéhez vagy annak jelentős részéhez, 
vagy  ezen  túlmenően  érvényesíteni  és  bizonyítani  kell  azt,  hogy  ez  a  cselekmény  sérelmes  az 
adatbázis  rendes  felhasználására,  vagy  indokolatlanul  károsítja  az  adatbázis  előállítójának  jogos 
érdekeit? 

9. Abból kell-e kiindulni, hogy a fenti cselekmények végrehajtásakor súlyosan károsul az adatbázis  
létrehozójának befektetése? 

5. A Landgericht Saarbrücken (Németország) által 2012. május 10-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-218/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 44/2001/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja tekintetében további íratlan tényállási 
elem-e  az,  hogy  a  fogyasztót  a  kereskedő  által  üzemeltetett  weboldal  ösztönözze  a  szerződés 
megkötésére, és ezáltal az internetes megjelenés okozati  összefüggésben álljon a szerződéskötéssel 
azokban  az  esetekben,  amikor  valamely  kereskedő  internetes  megjelenése  megfelel  az  irányulás 
feltételének? 

2.  Amennyiben  okozati  összefüggésnek  kell  fennállnia  az  irányulás  tényállási  eleme  és  a 
szerződéskötés  között:  a  44/2001/EK  rendelet  15.  cikke  (1)  bekezdésének  c)  pontja  tekintetében 
feltétel-e, hogy a szerződéskötés a távszerződés megkötésének eszközeivel történjen? 

6. Az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) által 2012. június 1-jén benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-277/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: lett 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Tartalmazza-e a nem vagyoni károkért járó kártérítést a tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra 
és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1972. április 
24-i  72/166/EGK tanácsi  irányelv  3.  cikke,  valamint  a  tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra 
vonatkozó  jogszabályainak  közelítéséről  szóló,  1983.  december  30-i  84/5/EGK  második  tanácsi 
irányelv  1.  cikkének  (2)  bekezdése  által  a  személyi  sérülésekre  megállapított  kötelező  védelem 
összege? 

2.  Ha  az  első  kérdésre  adott  válasz  igenlő,  úgy  kell-e  értelmezni  a  tagállamok  gépjármű-
felelősségbiztosításra  és  a  biztosítási  kötelezettség  ellenőrzésére  vonatkozó  jogszabályainak 
közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét, valamint a tagállamok 
gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1983. december 30-i 
84/5/EGK második tanácsi  irányelv  1.  cikkének (2)  bekezdését,  hogy ezekkel  a  rendelkezésekkel  
ellentétes az a tagállami szabályozás, amely korlátozza a szóban forgó tagállamban fennálló polgári  
jogi felelősséget — a nem vagyoni károkért járó kártérítés maximális összegét — oly módon, hogy a 
megállapított felső határ lényegesen alacsonyabb az irányelvekben és a nemzeti törvényben a biztosító 
felelőssége vonatkozásában megállapított felső határnál? 
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7.  A High Court of Ireland által 2012. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (C-293/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A felperes jogainak a mobiltelefon-használata tekintetében való korlátozása, amely a 2006/24/EK 
irányelv  3.,  4.  és  6.  cikkéből  ered,  összeegyeztethetetlen-e  az  EUSZ  5.  cikk  (4)  bekezdésével, 
amennyiben  az  aránytalan  vagy  szükségtelen,  vagy  nem  megfelelő  a  következő  jogszerű  célok 
eléréséhez: 
a)  annak  biztosítása,  hogy  bizonyos  adatok  súlyos  bűncselekmények  kivizsgálása,  felderítése  és 

üldözése céljából rendelkezésre álljanak? 
és/vagy 
b) az Európai Unió belső piaca megfelelő működésének biztosítása? 

2. Különösen, 
i.  Összeegyeztethető-e  a  2006/24/EK irányelv  a  polgárok azon,  az  EUMSZ 21.  cikkben szereplő 

jogával, hogy szabadon mozogjanak és tartózkodjanak a tagállamok területén? 
ii. Összeegyeztethető-e a 2006/24/EK irányelv a Charta 7. cikkében és az EJEE 8. cikkében szereplő 

magánélethez való joggal? 
iii.  Összeegyeztethető-e  a  2006/24/EK  irányelv  a  Charta  8.  cikkében  szereplő  személyes  adatok 

védelméhez való joggal? 
iv.  Összeegyeztethető-e  a  2006/24/EK  irányelv  a  Charta  11.  cikkében  és  az  EJEE  10.  cikkében 

szereplő véleménynyilvánítás szabadságához való joggal? 
v.  Összeegyeztethető-e  a  2006/24/EK  irányelv  a  Charta  41.  cikkében  szereplő  megfelelő 

ügyintézéshez való joggal? 

3. A szerződések — és különösen az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében 
szereplő lojális együttműködés elve — milyen mértékben követelik meg azt egy nemzeti bíróságtól, 
hogy  vizsgálja  meg  és  értékelje  a  2006/24/EK  irányelvet  végrehajtó  nemzeti  intézkedések 
összeegyeztethetőségét  az  Alapjogi  Charta  által  biztosított  védelemmel,  beleértve  annak 7.  cikkét  
(amelynek tartalmát az EJEE 8. cikke adja)? 

8.  A Højesteret (Dánia) által 2012. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem (C-320/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: dán 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  A  védjegyekre  vonatkozó  tagállami  jogszabályok  közelítéséről  szóló,  2008.  október  22-i 
2008/95/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  4.  cikke  (4)  bekezdésének  g)  pontja  szerinti 
rosszhiszeműség fogalma olyan jogi előírás- e, amelyet a nemzeti joggal összhangban kell kitölteni, 
vagy olyan uniós jogi fogalom, amelyet egységesen kell értelmezni az egész Európai Unióban? 

2. Amennyiben a 2008/95/EK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének g) pontja szerinti rosszhiszeműség 
fogalma uniós jogi fogalom, úgy kell-e értelmezni e fogalmat, hogy elegendő az, hogy a bejelentő a 
bejelentés időpontjában tudott vagy tudhatott a külföldi védjegyről, vagy a lajstromozás megtagadása 
érdekében további követelmények is fennállnak a bejelentő szubjektív helyzetével kapcsolatban? 

3.  A tagállamok dönthetnek-e úgy,  hogy a külföldi  védjegyek olyan különös védelmét vezetik be, 
amely  a  rosszhiszeműség  tekintetében  eltér  a  2008/95/EK irányelv  4.  cikke  (4)  bekezdésének  g) 
pontjától például abban, hogy azt a különös követelményt tartalmazza, hogy a bejelentő  tudott vagy 
tudhatott a külföldi védjegyről? 
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Közigazgatási ügyszak

1.  A  Kúria  (Magyarország)  által  2012.  április  23-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-191/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: magyar 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Adóáthárításnak minősül-e a közösségi jog szabályai szerint az, ha az adózó — a levonási 
tilalomra tekintettel  — a támogatást  általános  forgalmi  adót  is  finanszírozó módon kapta, 
vagy a le  nem vonható általános forgalmi adó ellentételezésére további  állami  támogatást 
kapott? 
2. Ha igen, akkor ugyanez a válasz adható-e abban az esetben is, ha a támogatást az adózó 
nem a tagállamtól, illetve tagállami adóhatóságtól kapta, hanem ez uniós támogatásból és a 
tagállam  központi  költségvetéséből  —  támogatóval  kötött  szerződés  alapján  —  került 
folyósításra? 
3. Az adósemlegességen alapuló visszatérítés, a tényleges érvényesülés, az egyenértékűség, az 
egyenlő bánásmód elve és a jogalap nélküli gazdagodás tilalma megvalósultnak tekinthető-e 
akkor,  ha  a  tagállami  adóhatóság  —  az  uniós  jogba  ütköző  levonási  joggal  kapcsolatos 
szabályozás miatt — az adózó visszatérítési, illetve kártalanítási igényét csak olyan részben, 
illetve  arányban  teljesíti,  amit  az  1.  és  2.  pontok  szerinti  támogatás  korábban  nem 
finanszírozott? 

2.  A  Verwaltungsgerichtshof  (Ausztria)  által  2012.  május  9-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-219/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Az  üzemeltetőnek  a  77/388/EGK  hatodik  irányelv  4.  cikke  szerinti  „gazdasági  tevékenységét” 
alapozza-e meg a magánlakás céljára szolgáló magánházban vagy mellette hálózatról működő, önálló 
villamosenergia-tárolási lehetőséggel nem rendelkező fotovoltaikus berendezés üzemeltetése, amelyet 
műszaki szempontból úgy alakítottak ki, hogy a berendezés villamosenergia-termelése tartósan nem 
éri el az üzemeltető által a magánházban magáncélra felhasznált összes elektromos áram mennyiségét? 

3. A Conseil  d'État de Belgique (Belgium) által 2012 május 11-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-221/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 49. és 56. cikket, hogy egy Belgiumban letelepedett vállalkozás 
egy belga bíróság előtt a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó irányelvek egyikének hatálya alá sem 
tartozó olyan megállapodással összefüggésben,  amelynek útján egy belga hatóság anélkül  ruház át 
jogokat egy másik belga vállalkozásra, hogy azt megelőzően közbeszerzési eljárást folytatott volna le, 
hivatkozhat  az  uniós  jog  általános  szabályaira,  különösen  a  fent  említett  cikkekből  levezetett 
átláthatósági kötelezettségre? 

2.  A közjogi  személyek  számára  kivételesen  és  az  EUMSZ 49.  és  56.  cikkben  rögzített  egyenlő 
bánásmód elvétől és az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmától, valamint az 
ebből  következő  átláthatósági  kötelezettségtől  eltérve  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatásának 
mellőzésére és a szerződés közvetlen odaítélésére lehetőséget biztosító közérdeken alapuló kényszerítő 
indoknak vagy legalábbis objektív igazoló oknak tekinthető-e az arra irányuló törekvés,  hogy egy 
fennálló, önmagában nem vitatott és rendkívül különleges, egy közjogi jogi személy és egy magánjogi, 
az előbbi által nem ellenőrzött vállalkozás között létrejött szerződéses keret megsértését elkerüljék, 
vagy egy ügylet vagy egyezség megkötése az előbb említett szerződéses keretről folytatott értelmezési 
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vita rendezésének céljával, minek körében az említett egyezség azokból a jogokból indul ki, amelyeket  
a felek javára egy ideiglenes intézkedés tárgyában hozott ideiglenes bírósági határozat elismert,  és  
minek körében az érintett állami tevékenység ilyen egyezség hiányában komoly kárt szenvedhet, és 
értékében csökkenhet, és a fogyasztók mindeközben ki vannak zárva bizonyos szolgáltatásokból? 

3.  A második kérdésre adandó igenlő  válasz esetén:  a [eredeti  57.  o.]  felmerült  vita rendezéséhez 
feltétlenül  szükséges  mértékre  kell-e  korlátozódnia  az  előzőekben  említett  ügyletnek  vagy  az 
előzőekben említett  egyezségnek ahhoz, hogy a fent említett  uniós jogi alapvető  szabadságokat ne 
korlátozzák jobban a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéknél, vagy a felek a jövőbeli — a vitával 
ésszerű  és  logikus  összefüggésben  álló  —  véleménykülönbségekre  tekintettel  e  mértéken  túllépő 
egyezséget  is  köthetnek,  amely  egyúttal  biztosítja  a  fogyasztók  érdekeit  is,  és  amely  az  érintett 
átruházott tevékenység értékének maximálását is magában foglalja? 

4.  A  Raad  van  State  (Hollandia)  által  2012.  május  14-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-225/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az 1/80 határozat 13. cikkét, hogy e rendelkezés akkor is alkalmazandó az  
első belépésére vonatkozó érdemi és/vagy eljárási feltételekre, ha az ilyen feltétel — a jelen ügyben az  
ideiglenes tartózkodási engedély — többek között a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtását  
megelőző  jogellenes beutazás és tartózkodás megakadályozását hivatott szolgálni, és e tekintetben a  
C-317/01. és C-369/01. sz., Abatay és társai egyesített ügyekben 2003. október 21-én hozott ítélet 85.  
pontja értelmében vett, szigorítható intézkedésnek tekinthető? 

2. a) Milyen jelentőség tulajdonítandó ezzel összefüggésben az 1/80 határozat 13. cikke értelmében 
vett jogszerű tartózkodás követelményének? 

b)  Jelentőséggel  bír-e  e  tekintetben  az,  hogy a  kérelem benyújtása  a  kérelem tárgyában  történő 
végleges  határozathozatalig  a  nemzeti  jog  szerint  önmagában  a  tartózkodás  jogszerűségét 
eredményezi, vagy csak az bír jelentőséggel, hogy a tartózkodás a kérelem benyújtását megelőzően a 
nemzeti jog szerint jogellenesnek tekintendő? 

5. A Rechtbank te Rotterdam (Hollandia) által 2012. május 18-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-240/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 259/93 rendelet és az 1013/2006 rendelet értelmében vett „tranzitról” van-e szó az Európai Unió  
egyik tagállamából (a jelen esetben Franciaországból) olyan országba (a jelen esetben az Egyesült  
Arab  Emírségekbe)  történő  tengeri  hulladékszállítás  esetén,  amelyre  nem  vonatkozik  az  OECD-
határozat, ha útközben az Európai Unió valamely másik tagállamának (a jelen esetben Rotterdamnak) 
a kikötőjében is kikötnek? 

2. Befolyásolja-e az első kérdésre adandó választ, hogy e hulladékot 

— az említett kikötőben raktározzák és/vagy átrakodják-e és/vagy 

— a szárazföldre viszik-e és/vagy 

— vámkezelésre bejelentik-e? 
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6. A Rechtbank te Rotterdam (Hollandia) által 2012. május 18-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek (C-241/12. és C-242/12. sz. ügyek)1 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A 259/93 rendelet és az 1013/2006 rendelet értelmében vett hulladéknak kell-e tekinteni egy tétel  
dízelolajt, ha 
a)  a  tételt  Ultra  Light  Sulphur  Diesel  alkotja,  amelyet  tévedésből  Methyl  Tertiary Butyl  Etherrel 

kevertek, 
b) a tétel a vevő részére történő értékesítést követően — a keveredés miatt — nyilvánvalóan nem felel 

meg a vevő és az eladó közötti megállapodás szerinti különleges tulajdonságoknak (és ezáltal „off 
spec”), 

c)  az  eladó  a  tételt  —  a  vevő  általi  kifogásolást  követően  —  az  adásvételi  szerződés  alapján 
visszaveszi, és a vételárat visszatéríti, 

d)  az  eladó  a  tételt  —  adott  esetben  egy másik  termékkel  történő  keverését  követően  —  ismét 
fogalomba kívánja hozni? 

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 
a) A fent ismertetett ténybeli körülmények között meghatározható-e az az időpont, amelytől kezdve ez 

az eset áll fenn? 
b) Nem hulladéknak minősülő  termékké alakul-e át a tétel a vevő  részére történő  értékesítés és az 

eladó által vagy nevében végzett újbóli összekeverés közötti bármely időpontban, és ha igen, mely 
időpontban? 

3. Jelentőséggel bír-e az első kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy 
a)  a  tétel  a  tiszta  ULSD-vel  azonos  módon  felhasználható  volt-e  üzemanyagként,  alacsony 

lobbanáspontja miatt azonban már nem felelt meg a (biztonsági) követelményeknek, 
b) a vevő a tételt annak új összetételére tekintettel tárolhatta-e a környezetvédelmi engedély szerint, 
c)  a  vevő  a  tételt  felhasználhatta-e  a  tervezett  célra,  gázolajként  az  üzemanyagtöltő  állomásokon 

történő értékesítésre, 
d) a vevő szándéka az adásvételi szerződés alapján az eladónak történő visszaadásra irányult-e vagy 

sem,
e) az eladó szándéka az összekeverés révén történő  átalakításra és az újbóli  forgalomba hozatalra 

tekintettel ténylegesen a tétel visszavételére irányult-e, 
f) a tételt helyreállították-e vagy sem, akár a tétel eredetileg tervezett állapotának helyreállítása, akár  

olyan termékké történő átalakítása révén, amely az eredeti ULSD-tétel piaci értékéhez közeli áron 
értékesíthető, 

g) e helyreállítási cselekmény a gyártási folyamat szokásos részét képezi-e, 
h)  a  tétel  piaci  értéke azon állapotban,  amelyben az az  eladó általi  visszavétel  időpontjában van, 

(megközelítőleg) megegyezik-e a megállapodás szerinti  különleges tulajdonságokkal  rendelkező 
termék árával, 

i) a visszavett tétel abban az állapotban, amelyben az a visszavétel időpontjában van, átalakítás nélkül 
értékesíthető-e a piacon, 

j) a tételhez hasonló termékekkel való kereskedelem szokásosnak, és a kereskedelmi forgalomban nem 
hulladékkereskedelemnek tekintendő-e? 

7. A Verwaltungsgerichtshof (Németország) által 2012. május 21-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-244/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Ellentétes-e  az  1997.  március  3-i  97/11/EK  tanácsi  irányelvvel  módosított,  az  egyes  köz-  és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
tanácsi irányelvvel (a továbbiakban: 85/337 irányelv) az olyan nemzeti szabályozás, amely a repülőtér 
infrastruktúráján folytatott — mégpedig egy terminál létesítésére és a repülőtér területének további 

1 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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létesítmények (különösen hangárok, szerelőcsarnokok és parkolóhelyek) kialakítása érdekében történő 
bővítésére  irányuló  —  (a  kifutópályát  nem  érintő)  munkálatok  környezetre  gyakorolt  hatásai 
vizsgálatának elvégzését  kizárólag  attól  teszi  függővé,  hogy a  gépmozgások száma ennek folytán 
előreláthatólag évente legalább 20 000-rel emelkedik-e? 

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: 

2. Megkívánja és lehetővé teszi-e a 85/337 irányelv, hogy — nemzeti rendelkezések hiányában — azt 
(figyelemmel  annak  célkitűzéseire  és  III.  mellékletének  kritériumaira)  közvetlenül  alkalmazva 
megvizsgálják  az  első  kérdésben  részletesebben  ismertetett,  a  II.  mellékletben  szereplő  projekt 
környezetre gyakorolt hatásait? 

8. Az Înalta Curte de Casație  și justiție (Románia) által 2012. május 22-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (C-249/12. és C-250/12. sz. ügyek)2 
Az eljárás nyelve: román 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Abban az esetben, ha az eladót héaalannyá minősítik, és a felek anélkül határozták meg az ingatlan 
értékesítésének ellenértékét (árát), hogy a héára utaltak volna, a 2006/112/EK tanácsi irányelv 73. és 
78. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az adóalapot: 

a) az ingatlan értékesítésének a felek által meghatározott és a héa mértékével csökkentett ellenértéke  
(ára), vagy 

b) az ingatlan értékesítésének a felek által meghatározott ellenértéke (ára) képezi? 

9.  Az  Аdministrativen  sad  — Plovdiv  (Bulgária)  által  2012.  május  24-én  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-259/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.1.  Lehetővé  teszi-e  az  adósemlegesség  elve  egy  tagállam  számára,  hogy  egy  számla 
érvénytelenítésének nem határidőn belüli feltüntetése miatt bírságot szabjon ki annak ellenére, hogy az 
érvénytelenítést később könyvelésbe vették, és az érintett személy megfizette az érvénytelenítésből 
származó adót és annak kamatait? 

1.2. Jelentőséggel bírnak-e az alábbi körülmények az első kérdéssel összefüggésben: 

—  a  határidő,  amelyen  belül  a  számla  érvénytelenítését  állítólag  fel  kellett  volna  tüntetni,  az 
érvénytelenítés időpontja szerinti naptári hónap végétől számított 14 nap; 

—  a számla érvénytelenítését ténylegesen azon határidő  lejártát követő  egy hónappal tüntették fel, 
amelyen belül az érvénytelenítést állítólag el kellett volna végezni;

— a fizetendő héát és annak kamatait befizették a költségvetésbe? 

2. Lehetővé teszi-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK 
tanácsi irányelv 242. és 273. cikke a tagállamok számára, hogy a héa megállapítása szempontjából  
jelentőséggel  bíró  körülmények  könyvelésbe  vételére  vonatkozó  kötelezettségét  állítólag  nem 
határidőn belül teljesítő adóalanyra a nem határidőben megfizetett héa összegével megegyező összegű 
pénzbírságot szabjanak ki, ha a mulasztást később pótolták, és a fizetendő adót annak kamataival teljes 
mértékben megfizették? 

3. Jelentőséggel bír-e az a körülmény, hogy a költségvetés nem károsult, mivel az érintett személy 
később feltüntette a számla érvénytelenítését, és az adót annak megfelelő kamataival teljes mértékben 
megfizette? 

4.  Ellentétes-e  az  arányosság  elvével  a  már  kamataival  együtt  megfizetett  adó  teljes  összegével 
megegyező összegű pénzbírság kiszabása? 

2 A megjelölt ügyekben feltett kérdések szó szerint megegyeznek.
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10.  A  Conseil  d’État  (Franciaország)  által  2012.  május  29-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-262/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
A mechanikus szélenergiát felhasználó létesítmények által termelt villamos energiának az ezen energia 
piaci  áránál  magasabb  áron  történő  megvásárlására  irányuló  kötelezettség  miatt  az  Électricité  de 
France-ra és az 1946.  április  8-i  46-628.  sz.  loi  sur la nationalisation de l’électricité et  du gaz (a  
villamos  energia  és  a  gáz  államosításáról  szóló  törvény)  23.  cikkében  említett,  nem államosított  
forgalmazókra terhelt többletköltségek teljes körű kompenzációjának finanszírozási módjában a 2003. 
január  3-i  2003-8.  törvény  következtében  történt  változásra  tekintettel  az  Európai  Közösséget 
létrehozó  szerződés  87.  cikke  rendelkezéseinek  értelmében  és  alkalmazásában  ez  a  mechanizmus 
állami, vagy állami forrásból történő beavatkozásnak minősül-e? 

11.  A Hof van Beroep te Brussel (Belgium) által 2012. május 29-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-265/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: holland 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 2005/29/EK irányelv 3. cikkének (9) bekezdését, hogy azzal ellentétes a 
WMPC 72.  cikkéhez hasonló olyan rendelkezés,  amelynek értelmében — a jogszabályban taxatív 
jelleggel felsorolt esetek kivételével — általánosan tilos a fogyasztókra irányuló valamennyi kapcsolt 
ajánlat, amennyiben annak legalább egy része pénzügyi szolgáltatás?

2.  Úgy kell-e értelmezni  a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló EUMSZ 56.  cikket,  hogy azzal  
ellentétes a WMPC 72. cikkéhez hasonló olyan rendelkezés, amelynek értelmében — a jogszabályban  
taxatív jelleggel felsorolt esetek kivételével — általánosan tilos a fogyasztókra irányuló valamennyi  
kapcsolt ajánlat, amennyiben annak legalább egy része pénzügyi szolgáltatás? 

12.  A Cour  d’appel  de  Mons  (Belgium)  által  2012.  június  1-jén  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-271/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Jogosult-e a tagállam a szolgáltatásokat igénybe vevő azon adóalanyok levonásait megtagadni, akik 
hiányos számlákkal rendelkeznek, amelyeket azonban a számlázott ügyletek valódiságát, természetét 
és összegét bizonyító információkkal egészítenek ki (szerződések, becslés az l’Office national de la 
sécurité sociale részére szolgáltatott adatok alapján, az érintett vállalatcsoport működésére vonatkozó 
információk stb.)? 

2.  A szolgáltatásokat  megrendelő  adóalany számára  az  adólevonást  a  számlák  hiányosságai  miatt 
megtagadó  tagállamnak  nem  kellene-e  azt  is  megállapítania,  hogy  a  számlák  a  héafizetési 
kötelezettség  megállapításához  is  hiányosak?  Ennek  következtében  a  tagállam  nem  köteles-e  a 
héasemlegesség  biztosítása  érdekében  visszatéríteni  az  e  vitatott  szolgáltatásokat  nyújtó 
vállalkozásoknak a megfizetett héát?

13.  A Cour  de  cassation  (Franciaország)  által  2012.  június  4-én  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-273/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 206. 
cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy vámraktározási eljárás alá vont áruknak a jelen ügy körülményei  
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között bekövetkezett eltulajdonítása az áru helyrehozhatatlan károsodásának és vis maiornak minősül, 
amelynek következtében ebben az esetben nem keletkezik behozatali vámtartozás? 

2. [A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi] irányelv 
71.  cikke  értelmében  a  vámraktározási  eljárás  alá  vont  áruk  eltulajdonítása  következtében 
bekövetkezik-e  az  adóköteles  esemény  és  keletkezik-e  kötelezettség  a  hozzáadottérték-adó 
megfizetésére? 

14.  A Verwaltungsgericht  Hannover (Németország)  által  2012. június 4-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-275/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: német 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellentétes-e  az  EUMSZ 20.  és  21.  cikkel  az  olyan nemzeti  jogszabály,  amelynek értelmében egy 
Németországban  állandó lakóhellyel  rendelkező  és  az  Európai  Unió  egyik  tagállamában  található 
oktatási  intézményben  tanuló  német  állampolgártól  azért  tagadják  meg  a 
Bundesausbildungsförderungsgesetz  (BAföG)  alapján  a  külföldi  oktatási  intézmény  látogatására 
tekintettel  nyújtható  képzési  támogatást,  mert  a  látogatott  képzés  külföldön csupán egy évig  tart, 
miközben Németországban a hasonló, ugyancsak egyéves képzésre tekintettel képzési támogatásban 
részesülne a BAföG alapján? 

15.  Az Upper Tribunal (Egyesült Királyság) által 2012. június 4-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-279/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: angol 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
A 2003/4/EK irányelv 2. cikke 2. pontjának b) alpontja

1.  Pusztán  a  nemzeti  jog  és  elemzés  alkalmazandó-e  annak  megítélése  során,  hogy  valamely 
természetes vagy jogi személy „a nemzeti jog értelmében közigazgatási feladatokat (lát-e el)”? 

2.  Amennyiben  nem,  milyen  uniós  jogi  kritériumokat  kell,  vagy  nem  kell  alkalmazni  annak 
meghatározása során, hogy: 
i. a kérdéses feladat lényegében „közigazgatási”-e; 
ii. a nemzeti jog lényegében az adott személyre ruházta-e e feladatot? 

A 2003/4/EK irányelv 2. cikke 2. pontjának c) alpontja 

3. Mit jelent „(a 2. cikk 2. pontjának) a) vagy b) (al)pont(ja) alá tartozó jogi vagy természetes személy 
ellenőrzése alatt” álló személy? Különösen, milyen a szükséges ellenőrzés jellege, formája és szintje, 
és milyen kritériumokat kell, vagy nem kell alkalmazni az ilyen ellenőrzés azonosítása céljából? 

4. Szükségszerűen a 2. cikk 2. pontja c) alpontjának hatálya alá tartozó személy-e a C-188/89. sz., 
Foster kontra British Gas plc ügyben hozott ítélet 20. pontja szerinti „állami szerv”? 

A 2. cikk 2. pontjának b) és c) alpontja 

5.  Amennyiben  valamely  személy  funkciói,  feladatai  vagy  szolgáltatásai  tekintetében  bármelyik 
rendelkezés  hatálya  alá  tartozik,  a  környezeti  információ  rendelkezésre  bocsátására  vonatkozó 
kötelezettségei  ezekre  a  funkciókra,  feladatokra  vagy  szolgáltatásokra  korlátozódnak-e,  vagy 
kiterjednek a bármely célból birtokában lévő valamennyi környezeti információra? 
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16.  A  Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2012.  június  6-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-281/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy kell-e érteni a 2005/29/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének az „és bármelyik esetben” szavakat  
tartalmazó  részét,  hogy  a  megtévesztő  kereskedelmi  gyakorlat  fennállásának  megállapításához 
elegendő  az  ugyanezen  bekezdés  első  része  szerinti  elemek  egyikének  fennállása,  vagy  pedig  a 
megtévesztő kereskedelmi gyakorlat fennállásának megállapításához azon utolsó elemnek is fenn kell-
e  állnia,  amely  szerint  a  szóban  forgó  gyakorlat  valószínűsíthetően  az  ügyleti  döntésének 
megváltoztatására készteti a fogyasztót? 

17. Tribunal Central Administrativo Sul (Portugália) által 2012. június 6-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-282/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: portugál 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
Ellentétes-e az EUMSZ 63. cikkel és az EUMSZ 65. cikkel (az EK 56. cikkel és EK 58. cikkel) az  
olyan tagállami rendelkezés — mint  a CIRC (Código do imposto sobre o rendimento das pessoas  
colectivas) (2001. július 3-i) 198/2001. sz. (törvényrendelet) által megállapított és a (2005. december 
30-i) 60-A/2005. sz. (törvény) (a 2006. évi költségvetésről szóló törvény) által módosított változatának 
61. cikkében foglalt rendelkezés —, amely a Portugáliában székhellyel rendelkező  adóalany olyan, 
harmadik  országból  származó  jogalannyal  szembeni  eladósodása  esetén,  amellyel  a  CIRC  58.  
cikkének  (4)  bekezdése  értelmében  véve  kapcsolatban  áll,  kizárja  az  eladósodás  —  a  CIRC 61. 
cikkének (3) bekezdése alapján — túlzott  mértékűnek minősülő  része tekintetében felmerülő  azon 
kamatoknak  költségként  az  adóból  történő  levonását,  amelyeket  a  belföldi  illetőségű  jogalany 
ugyanolyan  feltételek  mellett  viselt  és  fizetett  meg,  mint  (amelyek)  a  Portugáliában  székhellyel  
rendelkező  azon  jogalany  által  viselt  és  megfizetett  kamatokra  (vonatkoznak),  amelynek  túlzott 
eladósodása  olyan,  Portugáliában  székhellyel  rendelkező  jogalannyal  szemben  áll  fenn,  amellyel 
kapcsolatban áll? 

18.  Az  Administrativen  sad  —  Varna  (Bulgária)  által  2012.  június  6-án  benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem (C-283/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: bolgár 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1.  Értelmezhető-e  úgy  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  november  28-i 
2006/112/EK  tanácsi  irányelv  2.  cikke  (1)  bekezdésének  c)  pontja,  hogy  valamely  immateriális 
jószágnak  egy  bérelt  vagy  használatba  adott  eszköz  felújítási  költségeinek  átvállalása  ellenében  
történő megszerzése akkor is a felújítási szolgáltatás ellenértékét képezi, ha az eszköz tulajdonosa a  
szerződés alapján nem köteles díjat fizetni? 

2. Ellentétes-e a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjával és 26. cikkével az olyan 
nemzeti  rendelkezés,  amely  szerint  az  ingyenesen  végzett,  bérelt  vagy  használatba  adott  eszköz 
felújításában megnyilvánuló szolgáltatásnyújtás minden esetben adóztatandó ügyletnek tekintendő? Az 
alapügy körülményei között jelentőséggel bír-e az e kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy 

— az ingyenesen végzett szolgáltatásnyújtást teljesítő  személy gyakorolta a felújítások elvégzéséhez 
felhasznált termékek és szolgáltatások után fizetendő héa levonásához való jogát, amelyet még meg 
sem tagadtak tőle jogerőssé vált adóellenőrzési aktussal; 

— a társaság az adóellenőrzés időpontjában még nem kezdett az ingatlanokkal adóköteles tevékenység 
folytatásába, a szerződések mindazonáltal még hatályban vannak? 

3. Ellentétes-e a 2006/112 irányelv 62. és 63. cikkével az olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint az  
adóztatandó tényállás az ügylet esetében nem a szolgáltatásnyújtás teljesítésének (a konkrét esetben a  
felújítások  elvégzésének)  időpontjában,  hanem az  eszköznek  a  szerződés  megszűnésekor  vagy  a 
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használat  megszüntetésekor  felújított  állapotban  történő  tényleges  visszaadásának  időpontjában 
valósul meg? 

4. Az első és a második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: a 2006/112 irányelv VII. címének 
mely  rendelkezése  alapján  állapítandó  meg  a  héa  alapja,  ha  az  ingyenes  ügylet  nem tartozik  az 
irányelv 26. cikkének hatálya alá? 

 
19. A Conseil d'État (Belgium) által 2012. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (C-285/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: francia 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 
Úgy  kell-e  értelmezni  a  harmadik  országok  állampolgárainak,  illetve  a  hontalan  személyeknek 
menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és 
az  e  státuszok  tartalmára  vonatkozó  minimumszabályokról  szóló,  2004.  április  29-i  2004/83/EK 
tanácsi  irányelv  15.  cikkének c)  pontját,  hogy ez a  rendelkezés  kizárólag  olyan  „belső  fegyveres 
konfliktushelyzetekben”  biztosít  védelmet,  ahogy azt  a  nemzetközi  humanitárius  jog  értelmezi,  és  
ahogy  arra  különösen  az  1949.  augusztus  12-i  (a  hadra  kelt  fegyveres  erők  sebesültjeinek  és 
betegeinek helyzetének javításáról szóló, a tengeri haderők sebesültjeinek és betegeinek helyzetének 
javításáról  szóló,  a hadifoglyokkal  való bánásmódról  szóló,  a polgári  lakosság háború idején való 
védelméről szóló) négy genfi egyezmény közös 3. cikke utal? 

Ha a fent  hivatkozott  irányelv 15.  cikkének c)  pontja szerinti  „belső  fegyveres  konfliktushelyzet” 
fogalmát  az  1949.  augusztus  12-i  négy genfi  egyezmény közös  3.  cikkéhez  képest  önállóan  kell  
értelmezni, ebben az esetben melyek azok a körülmények, amelyek alapján megállapítható egy ilyen  
„belső fegyveres konfliktushelyzet” fennállása? 

20. A Tartu Ringkonnakohus (Észtország) által 2012. június 11-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-292/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: észt 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
a) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikkével összefüggésben 
értelmezett 106. cikkének (1) bekezdését, valamint az áruk szabad mozgását, a letelepedés szabadságát 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságát, hogy azok egyikével sem ellentétes, ha a tagállam lehetővé teszi, 
hogy  egy  meghatározott  hulladékkezelő  létesítményt  üzemeltető  vállalkozásnak  egy  bizonyos 
területen ellenérték fejében kizárólagos jogot biztosítsanak a települési hulladék feldolgozására, ha  
260 km-es  körzetben több olyan versenytárs  vállalkozás  működik,  amelyekhez több különböző,  a 
környezetvédelmi  követelményeknek  megfelelő  és  egyenértékű  technológiákat  alkalmazó 
hulladékkezelő létesítmény tartozik? 

b) Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikkének (2) bekezdését, 
hogy azzal nem ellentétes, ha a tagállam általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak tekinti egyrészt 
a  hulladékgyűjtést  és  -szállítást,  másrészt  a  hulladékfeldolgozást,  e  szolgáltatásokat  azonban 
különválasztja egymástól, és ezáltal korlátozza a szabad versenyt a hulladékkezelés piacán? 

c)  Kizárható-e  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  versenyjogi  rendelkezéseinek 
alkalmazása a hulladékgyűjtési és -szállítási szolgáltatásra vonatkozó koncesszió odaítélésére irányuló 
olyan eljárásban, amelynek egyik feltétele szerint a koncessziós szerződésben meghatározott területen 
két vállalkozásnak kizárólagos jogot biztosítanak a hulladékkezelésre? 

d) Úgy kell-e értelmezni a 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. 
cikkének (3) bekezdését, hogy a tagállam a közelség elve alapján korlátozhatja a versenyt, és lehetővé 
teheti,  hogy  a  hulladékok  keletkezésének  helye  szerinti  területhez  legközelebbi  hulladékkezelő 
létesítményt  üzemeltető  vállalkozásnak  ellenérték  fejében  kizárólagos  jogot  biztosítsanak  a 
hulladékfeldolgozásra,  ha  260  km-es  körzetben  több  olyan  versenytárs  vállalkozás  működik, 
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amelyekhez  több  különböző,  a  környezetvédelmi  követelményeknek  megfelelő  és  egyenértékű 
technológiákat alkalmazó hulladékkezelő létesítmény tartozik? 

21.  A Consiglio  di  Stato  (Olaszország)  által  2012.  június  20-án  benyújtott  előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem (C-301/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: olasz 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
I.  1.  Ellentétes-e  a  92/43/EGK  irányelv  9.  és  10.  cikkének  helyes  alkalmazásával  az  a  nemzeti  
rendelkezés (az 1997. évi 357. sz. köztársasági elnöki rendelet 3. cikkének (4a) bekezdése), amely 
anélkül  biztosítja  a  régiók  és  az  autonóm  tartományok  részére  a  KJTT  felülvizsgálatának 
kezdeményezésére  vonatkozóan  hivatalból  gyakorolható  hatáskört,  hogy  e  hatóságok  részére 
kötelezővé  tenné  az  eljárás  lefolytatását  abban  az  esetben,  ha  a  KJTT  által  lefedett  területek  
magánszemély tulajdonosai indokoltan kérik e hatáskör gyakorlását, legalábbis azokban az esetben,  
amikor a magánszemélyek a terület környezeti romlásának bekövetkezésére hivatkoznak? 

2.  Ellentétes-e  a  92/43/EGK  irányelv  9.  és  10.  cikkének  helyes  alkalmazásával  az  a  nemzeti  
rendelkezés (az 1997. évi 357. sz. köztársasági elnöki rendelet 3. cikkének (4a) bekezdése), amely az 
időszakos felülvizsgálatot követően anélkül biztosítja a régiók és az autonóm tartományok részére a 
KJTT felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozóan hivatalból  gyakorolható hatáskört,  hogy a 
felülvizsgálat elvégzésének pontos időbeli (például két éven belüli vagy három éven belüli) határidejét 
meghatározná,  valamint  annak  előírása  nélkül,  hogy  a  régiók  és  az  autonóm  tartományok  által 
elvégzendő időszakos felülvizsgálatról — közhírré tétel útján — felhívás kerüljön közzétételre annak 
lehetővé tétele céljából, hogy az érdekeltek észrevételeket tehessenek, és javaslatokat terjeszthessenek 
elő? 

3.  Ellentétes-e  a  92/43/EGK  irányelv  9.  és  10.  cikkének  helyes  alkalmazásával  az  a  nemzeti  
rendelkezés (az 1997. évi 357. sz. köztársasági elnöki rendelet 3. cikkének (4a) bekezdése), amely a 
KJTT felülvizsgálata tekintetében anélkül biztosítja a régiók és az autonóm tartományok részére a 
kezdeményezés jogát, hogy az állam részére is biztosítaná e hatáskört, legalábbis helyettesítő jelleggel 
a régiók és az autonóm tartományok hallgatása esetén? 

4.  Ellentétes-e  a  92/43/EGK  irányelv  9.  és  10.  cikkének  helyes  alkalmazásával  az  a  nemzeti  
rendelkezés (az 1997. évi 357. sz. köztársasági elnöki rendelet 3. cikkének (4a) bekezdése), amely úgy 
biztosítja a régiók és az autonóm tartományok részére a KJTT felülvizsgálatának kezdeményezésére  
vonatkozóan  hivatalból  gyakorolható  hatáskört,  hogy  az  teljes  egészében  a  hatóság  mérlegelési  
jogkörébe  tartozik,  és  az  még  a  szennyezéssel  vagy  környezetromlással  összefüggő  jelenségek 
bekövetkezése — és azok formális bebizonyosodása — esetén sem kötelező? 

II.  Olyan eljárást  kell-e  érteni  a  92/43/EGK [irányelv]  9.  cikkével  és  a  nemzeti  jogalkotó  által  a 
357/1997. sz. köztársasági elnöki rendelet 3. cikkének (4a) bekezdésével szabályozott eljárás alatt,  
amely „szükségszerűen közigazgatási  aktussal  zárul,  vagy az  kizárólag  fakultatív  eljárás”?  „Azon 
eljárás alatt, amely szükségszerűen közigazgatási aktussal zárul” olyan eljárást kell-e érteni, amely „a 
feltételek fennállása esetén a régió javaslatának a Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio  
által az Európai Bizottság részére történő továbbítását jelenti”, tekintet nélkül arra, hogy azt kizárólag 
hivatalból vagy akár kérelemre is megindítható eljárásnak kell-e tekinteni? 

III. 1. Ellentétes-e a közösségi szabályozással — különösen a 92/43/EGK irányelvvel — az a tagállami 
szabályozás, amely további nyomon követési és a védintézkedések elfogadása helyett az átminősítésre 
irányuló  eljárásnak a  magánszemély által  a  területkárosodásra  vonatkozóan tett  bejelentés  alapján 
történő megindítását írja elő? 

2. Ellentétes-e a közösségi szabályozással — különösen a 92/43/EGK irányelvvel — az a tagállami  
szabályozás,  amely  a  Natura  2000  hálózatba  tartozó  terület  átminősítésére  irányuló  eljárás 
megindítását gazdasági és kizárólagosan magánjellegű érdekek védelméhez köti? 

3. Ellentétes-e a közösségi szabályozással — különösen a 92/43/EGK irányelvvel — az a tagállami  
szabályozás, amely az irányelv alapján elismert valamely természetes élőhely károsodását esetlegesen 
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előidéző közérdekű, szociális és gazdasági jellegű, az Európai Unió által is elismert infrastrukturális 
projektek  esetén  a  Natura  2000  hálózat  teljes  körű  egységének  biztosítása  érdekében  kiegyenlítő 
intézkedések elfogadása helyett a terület átminősítésére irányuló eljárás megindítását írja elő? 

4. Ellentétes-e a közösségi szabályozással — különösen a 92/43/EGK irányelvvel — az a tagállami  
szabályozás, amely a természetes élőhelyek tekintetében jelentőséget tulajdonít az egyes tulajdonosok 
gazdasági érdekeinek, ekként pedig lehetővé teszi számukra, hogy a nemzeti bíróság vonatkozásukban 
olyan határozatot hozzon, amely a terület ismételt lehatárolására kötelez?

5. Ellentétes-e a közösségi szabályozással — különösen a 92/43/EGK irányelvvel — az a tagállami  
szabályozás, amely az emberi és nem természeti eredetű károsodás esetén a terület átminősítését írja 
elő? 

22. A Højesteret (Dánia) által 2012. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem (C-315/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: dán 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni a 92/12 irányelvet  és a 3649/92 rendeletet , hogy valamely tagállam azon  
kereskedőjének, aki az e tagállamban szabadforgalomba bocsátott, és az eladó üzlethelyiségében — az  
eladónak a szállítás biztosításában vagy megszervezésében való közreműködése nélkül — egy másik 
tagállambeli ügyfélnek átadandó jövedéki termékeket értékesít, az alapügyben felmerült körülmények 
között gondoskodnia kell annak ellenőrzéséről, hogy 
i.  a  jövedéki  termékek  vásárlása  a  második  tagállamba  való  importálás  szándékával  történt-e,  

valamint, hogy 
ii. a termékeket magán, vagy kereskedelmi célra importálják-e? 

2.  Az  első  kérdésre  adandó igenlő  válasz  esetén  a  kereskedőnek a  jövedéki  termékek eladásának 
időpontjában az alapügyben felmerült körülmények között a hivatkozott ellenőrzések elvégzése során 
vélelmeznie kell-e a vevő megvásárolt termékkel kapcsolatos szándékát? 

3. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a 92/12 irányelvet és a 3649/92 
rendeletet, hogy az első kérdésben hivatkozott eladónak az alapügyben felmerült körülmények között 
nem értékesíthet jövedéki terméket a vevő részére akkor, ha a vevő nem adja át a 3649/92 rendelet 4. 
cikke szerinti  egyszerűsített  kísérőokmány 1.  példányát,  amennyiben a vásárlás feltételezhetően az 
adóköteles termékeknek a vevő származási országában való kereskedelmi célú használatára szolgál? 
Ez a kérdés arra az esetre is vonatkozik, ha fennáll a második kérdésben hivatkozott vélelem. 

4.  A 2008/118  irányelv  hatálybalépése  és  a  92/12  hatályon  kívül  helyezése  változtatott-e  a  jogi 
helyzeten a 92/12 irányelvnek az első, második és harmadik kérdésre adott válaszok tekintetében való 
alkalmazása szempontjából? 

5. Úgy kell-e értelmezni a 92/12 irányelv 8. cikke szerinti „magánszemélyek által saját használatra  
beszerzett” fordulatot (lásd a 2008/118 irányelv 32. cikkének (1) bekezdését),  hogy az alapügyben 
felmerült körülmények között abba beletartozik vagy beletartozhat a jövedéki termékek vásárlása? Az 
e  kérdésre  adandó nemleges  válasz  esetén  a  vásárlásnak  a  92/12  irányelv  7.  cikkének és/vagy a 
2008/118 irányelv 33. cikkének hatálya alá kell tartoznia? 

23. A Svea hovrätt (Svédország) által 2012. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (C-317/12. sz. ügy) 
Az eljárás nyelve: svéd 
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 
1. Úgy kell-e értelmezni az 561/2006/EK rendelet 3. cikkének h) pontja szerinti „nem kereskedelmi 
áruszállítás”  fogalmát,  hogy az magában foglalja  a  magánszemély olyan szabadidős tevékenysége 
részeként  végzett  áruszállítást,  amelyet  részben harmadik  személyek  vagy vállalkozások pénzügyi 
hozzájárulásaiból (szponzorálásból) finanszíroz?
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2. Jelentőséggel bír-e annak értékelése során, hogy mi valósít meg „nem kereskedelmi áruszállítást” 
az, hogy 
a) a járművezető csupán saját céljai miatt teszi meg az utat? 
b) a szállításért magáért nem jár ellenérték? 
c)  milyen  mértékű  a  pénzügyi  hozzájárulás  és/vagy  milyen  mértékű  a  pénzügyi  hozzájárulás  a 

szabadidős tevékenység összköltsége arányában? 

Előzetes döntéshozatal tárgyában közzétett határozatok

Büntető ügyszak

1.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  június  21-i  ítélete  (a  Bundesgerichtshof 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Titus Alexander Jochen Donner 
elleni büntetőeljárás (C-5/11. sz. ügy)3 

Az a kereskedő, aki reklámanyagaival egy adott tagállam vásárlóközönségének tagjait célozza meg, és  
speciális szállítási rendszert és fizetési módot dolgoz ki és biztosít a részükre, vagy lehetővé teszi, hogy  
ezeket valamely harmadik személy alkalmazza helyette, ezáltal biztosítva az ugyanezen tagállamban  
szerzői jogi védelem alatt álló művek többszörözött példányainak a vásárlóközönség említett tagjai  
számára történő  kiszállítását, a 2001/29 irányelv 4. cikke (1) bekezdése értelmében vett „nyilvános  
terjesztést” valósít meg abban a tagállamban, amelyben a szállítás teljesült. 

Az EUMSZ 34. cikket és az EUMSZ 36. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha  
valamely tagállam a nemzeti büntetőjog eszközeivel üldözi a szerzői jogi védelem alatt álló művek 
másolatainak engedély nélküli terjesztésében részesként való közreműködést, ha e művek másolatait e  
tagállam területén terjesztik adásvétel útján, főként az említett tagállam vásárlóközönsége részére, és  
az adásvételi szerződés létrejöttére egy másik, olyan tagállamban kerül sor, ahol e művek nem állnak 
szerzői jogi védelem alatt, vagy ahol a szerzői jogi védelmük harmadik személyekkel szemben nem  
érvényesíthető eredményesen. 

2.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  június  28-i  ítélete  (a  Tribunale  di  Palermo 
(Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Fabio  Caronna  elleni 
büntetőeljárás (C-7/11. sz. ügy)4  

1.  A 2009. szeptember 14-i 2009/120/EK bizottsági irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra  
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és  
tanácsi irányelv 77. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan gyógyszerésznek is  
rendelkezni  kell  a  gyógyszerek  nagykereskedelmi  forgalmazására  vonatkozó  engedéllyel,  aki  
természetes  személyként  a  nemzeti  jogszabályok  értelmében  már  rendelkezik  a  gyógyszer-
nagykereskedelem folytatására vonatkozó engedéllyel. 

2.  Annak  a  gyógyszerésznek,  aki  a  nemzeti  jogszabályok  értelmében  gyógyszer-nagykereskedelem  
folytatására is jogosult, eleget kell tennie az összes, a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazására  
vonatkozó engedélyt kérelmezőkre és ezen engedély jogosultjaira a 2009/120 irányelvvel módosított  
2001/83 irányelv 79–82. cikke értelmében előírt követelménynek. 

3.  Ezen értelmezés  önmagában és  a  valamely  tagállamban  elfogadott  törvénytől  függetlenül  nem 
alapozhatja meg, vagy nem súlyosíthatja az olyan gyógyszerész büntetőjogi felelősségét, aki vonatkozó  
engedély nélkül végzett nagykereskedelmi forgalmazási tevékenységet. 

3 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 5. szám, Büntető ügyszak, 1. sorszám alatt. 
4 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 16. sorszám alatt. 
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3.  A Bíróság (második tanács) 2012. június 28-i ítélete (a Korkein oikeus (Finnország) 
előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Melvin  West  ellen  kibocsátott  európai 
elfogatóparancs végrehajtása (C-192/12. PPU. sz. ügy)  
A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról  
és  a  tagállamok  közötti  átadási  eljárásokról  szóló,  2002.  június  13-i  2002/584/IB  tanácsi  
kerethatározat 28. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ha valamely személlyel szemben  
egymást követő európai elfogatóparancsok alapján több átadást foganatosítanak a tagállamok között,  
e  személynek az  őt  utoljára átadó tagállamtól  eltérő  tagállamnak való további  átadása kizárólag  
annak a tagállamnak a hozzájárulásától függ, amely ezen utolsó átadást foganatosította. 

Gazdasági ügyszak

1.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  június  28-i  ítélete  (a  Bundesgerichtshof 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Markus Geltl kontra Daimler 
AG (C-19/11. sz. ügy)5

1. A bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i  
2003/6/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  1.  cikkének  1.  pontját,  valamint  a  2003/6  
irányelvnek  a  bennfentes  információ  meghatározása  és  közzététele,  valamint  a  piaci  manipuláció  
meghatározása  tekintetében  történő  végrehajtásáról  szóló,  2003.  december  22-i  2003/124/EK  
bizottsági  irányelv  1.  cikkének  (1)  bekezdését  akként  kell  értelmezni,  hogy  az  időben  elhúzódó,  
bizonyos  körülmény  megvalósítására  vagy  bizonyos  esemény  kiváltására  irányuló  folyamattal  
kapcsolatban  nem  csupán  az  említett  körülmény  vagy  esemény  tekinthető  az  e  rendelkezések  
értelmében  vett  pontos  információnak,  hanem  e  folyamat  azon  köztes  szakaszai  is,  amelyek  
összefüggenek e körülmény vagy esemény megvalósulásával. 

2. A 2003/124 irányelv 1. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az „alappal várhatóan  
létrejövő  körülmények […], vagy olyan esemény […], amely  […] alappal várható,  hogy meg fog  
történni” fogalom olyan jövőbeli körülményekre vagy eseményekre vonatkozik, amelyek kapcsán a  
már rendelkezésre álló adatok átfogó mérlegelése alapján úgy tűnik, hogy tényleges kilátás van arra,  
hogy létre fognak jönni vagy meg fognak történni. E fogalmat ugyanakkor nem kell akként értelmezni,  
hogy figyelembe kellene venni, hogy e körülmények vagy esemény milyen mértékben gyakorol hatást  
az érintett pénzügyi eszközök árfolyamára.

Munkaügyi ügyszak

1.  A  Bíróság  negyedik  tanácsa  elnökének  2012.  március  28-i  végzése  (a  Tribunal 
administratif de Saint-Denis de la Réunion (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti 
kérelme) (C-572/10. sz. ügy)6 

A Bíróság negyedik tanácsának elnöke elrendelte az ügy törlését. 

2.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  június  21-i  ítélete  (Verwaltungsgerichtshof 
(Ausztria)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Leopold  Sommer  kontra 
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien (C-15/11. sz. ügy)7

1.  A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő  felvételének feltételeiről és részletes  
szabályairól szóló jegyzőkönyv VI. melléklete 1. pontjának 14. bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a  
bolgár  diákok  mukaerőpiachoz  való  hozzáférésének  az  alapügyben  szereplő  tényálláskor  fennálló  
feltételei  nem  lehetnek  szigorúbbak  a  harmadik  országok  állampolgárai  tanulmányok  folytatása,  

5 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 5. szám, Gazdasági ügyszak, 2. sorszám alatt. 
6 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 4. szám, Munkaügyi ügyszak, 1. sorszám alatt. 
7 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 5. szám, Közigazgatási ügyszak, 4. sorszám alatt. 
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diákcsere, javadalmazás nélküli  gyakorlat,  illetve önkéntes szolgálat céljából történő  beutazásának 
feltételeiről szóló, 2004. december 13-i 2004/114/EK tanácsi irányelvben előírt feltételeknél. 

2.  Az  alapügyben  szereplőhöz  hasonló  nemzeti  jogszabályok  a  harmadik  országok  állampolgárai  
tekintetében a 2004/114 irányelvben előírt bánásmódnál szigorúbb bánásmódban részesítik a bolgár  
állampolgárokat. 

3.  A  Bíróság  (ötödik  tanács)  2012.  június  21-i  ítélete  (a  Tribunal  Supremo 
(Spanyolország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Asociación  Nacional  de 
Grandes  Empresas  de  Distribución  (ANGED)  kontra  Federación  de  Asociaciones 
Sindicales (FASGA) és társai (C-78/11. sz. ügy)8

A  munkaidő-szervezés  egyes  szempontjairól  szóló,  2003.  november  4-i  2003/88/EK  európai  
parlamenti  és  tanácsi  irányelv  7.  cikkének  (1)  bekezdését  akként  kell  értelmezni,  hogy  azzal  
ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések, amelyek nem biztosítják a jogot a munkavállalónak arra,  
hogy  a  fizetett  éves  szabadság  alatt  bekövetkező  munkaképtelensége  esetén  a  munkaképtelenség  
időszakával egybeeső említett éves szabadságban utólag részesüljön. 

4. A Bíróság (második tanács) 2012. június 28-i ítélete (az Arbeitsgericht Ludwigshafen 
am Rhein (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Georges Erny kontra 
Daimler AG — Werk Wörth (C-172/11. sz. ügy)9 

Az EUMSZ 45. cikkel és a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október  
15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet 7. cikkének (4) bekezdésével ellentétesek az egyéni és kollektív  
szerződések olyan kikötései, amelyek alapján az alapügy tárgyát is képező, a korra való tekintettel  
történő  részmunkaidős foglalkoztatás rendszerében a munkáltató által  fizetett  különbözeti  összeget  
olyan  módon  kell  kiszámítani,  hogy  a  munkavállaló  által  a  foglalkoztatás  szerinti  tagállamban  
fizetendő  jövedelemadót  névlegesen  levonják  e  különbözeti  összeg  számítási  alapjának  
meghatározásakor,  miközben  a  kettős  adóztatás  elkerüléséről  szóló  pénzügyi  megállapodásnak  
megfelelően  a munkavállalók lakóhelye szerinti  tagállam adóztathatja az  olyan munkavállalóknak  
adott  illetményeket,  munkabéreket  és  hasonló  juttatásokat,  akik  nem  a  foglalkoztatás  szerinti  
tagállamban laknak. Az említett 7. cikk (4) bekezdésének megfelelően az ilyen kikötések semmisek. Az  
EUMSZ  45.  cikk  és  az  1612/68  rendelet  rendelkezései  meghagyják  a  tagállamok  és  a  szociális  
partnerek számára az e rendelkezések céljának elérését biztosító különböző megoldások közüli szabad 
választás lehetőségét. 

Polgári ügyszak

1.  A Bíróság  elnökének  2012.  április  19-i  végzése  (a  Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság 
(Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-490/11. sz. ügy)10  

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

2.  A Bíróság  elnökének  2012.  április  19-i  végzése  (a  Hoge  Raad  der  Nederlanden 
(Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) (C-2/12. sz. ügy)11 

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését. 

8 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 6. szám, Munkaügyi ügyszak, 2. sorszám alatt.
9 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 8. szám, Munkaügyi ügyszak, 2. sorszám alatt.
10 A kérdést l.: Hírlevél III. évfolyam, 1. szám, Polgári ügyszak, 3. sorszám alatt. 
11 A kérdést l.: Hírlevél III. évfolyam, 4. szám, Polgári ügyszak, 7. sorszám alatt.
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3. A Bíróság (nagytanács) 2012. június 19-i ítélete (The Person Appointed by the Lord 
Chancellor  (Egyesült  Királyság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  The 
Chartered Institute of Patent Attorneys kontra Registrar of Trade Marks (C-307/10. sz. 
ügy)12

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK  
európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvet  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  megköveteli,  hogy  a  
védjegybejelentés  tárgyát  képező  árukat  és  szolgáltatásokat  a  bejelentő  kellően  egyértelműen  és  
pontosan jelölje meg, annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplők pusztán 
ennek alapján is meg tudják határozni a védjegy oltalmának terjedelmét. 

A 2008/95 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes a védjegyekkel ellátható termékek  
és  szolgáltatások  nemzetközi  osztályozására  vonatkozó,  1957.  június  15-i  nizzai  diplomáciai  
konferencián kötött,  legutóbb Genfben 1977. május 13-án felülvizsgált,  és 1979. szeptember 28-án  
módosított Nizzai Megállapodás 1. cikkében említett osztályozás fejezetcímei általános kifejezéseinek  
használata a védjegybejelentés tárgyát képező áruk és szolgáltatások azonosítása céljából, ha e leírás  
kellően egyértelmű és pontos. 

A nemzeti védjegy bejelentőjének, aki a Nizzai Megállapodás 1. cikkében említett osztályozás valamely  
adott osztályának fejezetcímében szereplő általános kifejezések egészét használja a védjegybejelentés  
tárgyát képező áruk és szolgáltatások azonosítására, pontosítania kell, hogy kérelme az ezen osztály  
betűrend szerinti jegyzékében szereplő  áruk, illetve szolgáltatások egészére, vagy azok közül csupán  
bizonyos árukra, illetve szolgáltatásokra vonatkozik-e. Amennyiben a bejelentés az említett áruk és  
szolgáltatások  közül  csak  bizonyos  árukra  és  szolgáltatásokra  vonatkozik,  a  bejelentő  köteles  
pontosítani, hogy az említett osztályba tartozó áruk, illetve szolgáltatások közül melyekre vonatkozik a  
kérelme.

4. A Bíróság (harmadik tanács) 2012. június 21-i ítélete (a Nejvyšší soud České republiky 
(Cseh  Köztársaság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Wolf  Naturprodukte 
GmbH kontra SEWAR spol. s r.o. (C-514/10. sz. ügy) 
A  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  a  joghatóságról,  valamint  a  határozatok  elismeréséről  és  
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 66. cikkének (2) bekezdését  
úgy kell  értelmezni,  hogy valamely bírósági  határozat elismerése és végrehajtása szempontjából e  
rendelet  akkor  alkalmazható,  ha  e  határozat  meghozatalának  időpontjában  a  rendelet  mind  a  
származási tagállamban, mind a címzett tagállamban hatályban volt. 

5.  A  Bíróság  (negyedik  tanács)  2012.  június  21-i  ítélete  (a  Bundesgerichtshof 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Titus Alexander Jochen Donner 
elleni büntetőeljárás (C-5/11. sz. ügy)13 

Az a kereskedő, aki reklámanyagaival egy adott tagállam vásárlóközönségének tagjait célozza meg, és  
speciális szállítási rendszert és fizetési módot dolgoz ki és biztosít a részükre, vagy lehetővé teszi, hogy  
ezeket valamely harmadik személy alkalmazza helyette, ezáltal biztosítva az ugyanezen tagállamban  
szerzői jogi védelem alatt álló művek többszörözött példányainak a vásárlóközönség említett tagjai  
számára történő  kiszállítását, a 2001/29 irányelv 4. cikke (1) bekezdése értelmében vett „nyilvános  
terjesztést” valósít meg abban a tagállamban, amelyben a szállítás teljesült. 

Az EUMSZ 34. cikket és az EUMSZ 36. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha  
valamely tagállam a nemzeti büntetőjog eszközeivel üldözi a szerzői jogi védelem alatt álló művek 
másolatainak engedély nélküli terjesztésében részesként való közreműködést, ha e művek másolatait e  
tagállam területén terjesztik adásvétel útján, főként az említett tagállam vásárlóközönsége részére, és  
az adásvételi szerződés létrejöttére egy másik, olyan tagállamban kerül sor, ahol e művek nem állnak 

12 A kérdést l.: Hírlevél I. évfolyam, 5. szám, Polgári ügyszak, 3. sorszám alatt.
13 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 5. szám, Büntető ügyszak, 1. sorszám alatt. 
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szerzői jogi védelem alatt, vagy ahol a szerzői jogi védelmük harmadik személyekkel szemben nem  
érvényesíthető eredményesen. 

Közigazgatási ügyszak

1. A Bíróság (hatodik tanács) 2012. március 1-jei végzése (a Nejvyšší správní soud (Cseh 
Köztársaság)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Star  Coaches  s.r.o.  kontra 
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (C-220/11. sz. ügy)14

Az a fuvarozó társaság, amely csupán személyszállítást biztosít oly módon, hogy autóbuszos szállítást  
végez utazási  irodák megrendelésére,  és amely más szolgáltatást  — például  szállást,  tájékoztatást,  
tanácsadást  —  nem nyújt,  nem valósít  meg  a  közös  hozzáadottértékadó-rendszerről  szóló,  2006.  
november 28-i  2006/112/EK tanácsi  irányelv 306.  cikkében foglalt,  az utazási  irodákra vonatkozó  
különös szabályozás hatálya alá tartozó ügyleteket. 

 

2. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. március 23-i  végzése (a Tribunal d’instance de 
Paris (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Thomson Sales Europe 
SA kontra Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des 
Enquêtes douanières) (C-348/11 sz. ügy)15 

A negyedik és az ötödik kérdés vizsgálata során nem merült fel olyan körülmény, amely érintené a  
Malajziából,  a  Kínai  Népköztársaságból,  a  Koreai  Köztársaságból,  Szingapúrból  és  Thaiföldről  
származó  színes  televíziók  behozatalára  végleges  dömpingellenes  vám  kivetéséről  és  a  kivetett  
ideiglenes  vám végleges  beszedéséről  szóló,  1995.  március  27-i  710/95/EK tanácsi  rendelet  és  a  
710/95/EK  rendelet  módosításáról  szóló,  1998.  november  27-i  2584/98/EK  tanácsi  rendelet  
érvényességét. 

3. A Bíróság (hetedik tanács) 2012. április 27-i végzése (a Hoge Raad der Nederlanden 
(Hollandia)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  — Staatssecretaris  van  Financiën 
kontra U. Notermans-Boddenberg (C-114/11. sz. ügy)16 

Az EK 39. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a tagállami szabályozás, amely e  
tagállam azon lakosait, akik egy másik tagállamból költöznek át, és olyan járművet hoznak magukkal,  
amelyet  ez  utóbbi  tagállamban  vettek  nyilvántartásba,  arra  kötelezi,  hogy  e  jármű  belföldi  
közúthálózaton  történő  használatának  megkezdésekor  olyan  adót  fizessenek,  amely  rendszerint  a  
járművek  előbbi  tagállamban  való  nyilvántartásba  vételekor  fizetendő,  amennyiben  az  említett  
járművet túlnyomórészt és állandó jelleggel az előbbi tagállam területén használják, még abban az  
esetben is,  ha e használat  az említett  lakosok másik tagállamban található munkahelyeire történő 
utazásait is magában foglalja. 

4.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  június  21-i  ítélete  (a  Baranya  Megyei 
Bíróság  és  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Bíróság  (Magyarország)  előzetes 
döntéshozatal  iránti  kérelmei)  —  Mahagében  Kft.  kontra  Nemzeti  Adó-  és 
Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11), Dávid Péter 
kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága 
(C-142/11)17 

14 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 8. szám, Közigazgatási ügyszak, 21. sorszám alatt. 
15 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 10. szám, Közigazgatási ügyszak, 16. sorszám alatt. 
16 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 13. sorszám alatt.
17 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 7. szám, Közigazgatási ügyszak, 1. és 6. sorszám alatt.
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1.  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi  
irányelv  167.  cikkét,  168.  cikkének a)  pontját,  178.  cikkének a)  pontját,  220.  cikkének 1.  
pontját és 226. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat,  
amely  szerint  az  adóhatóság megtagadja  az  adóalany által  fizetendő  hozzáadottérték-adó 
összegéből a számára teljesített szolgáltatások után előzetesen felszámított adó összegének  
levonását  amiatt,  hogy  az  e  szolgáltatásokra  vonatkozó  számla  kibocsátója  vagy  annak  
valamely alvállalkozója szabálytalanságot követett el, anélkül hogy ezen adóhatóság objektív  
körülmények alapján bizonyítaná azt,  hogy az érintett  adóalany tudta,  vagy tudnia kellett  
volna,  hogy  a  levonási  jogának  megalapozására  felhozott  ügylettel  az  említett  
számlakibocsátó vagy a szolgáltatói láncban korábban közreműködő gazdasági szereplő által  
elkövetett adócsalásban vesz részt. 
2. A 2006/112 irányelv 167. cikkét, 168. cikkének a) pontját, 178. cikkének a) pontját és 273.  
cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint  
az  adóhatóság  megtagadja  a  levonási  jogot  azzal  az  indokkal,  hogy  az  adóalany  nem  
győződött  meg  arról,  hogy  a  levonási  joga  gyakorlásának  alapjául  szolgáló  termékekre  
vonatkozó  számla  kibocsátója  adóalanynak  minősül-e,  rendelkezik-e  a  szóban  forgó  
termékekkel,  és  képes-e  azok  szállítására,  illetőleg  hogy  hozzáadottértékadó-bevallási  és  
-fizetési kötelezettségének eleget tesz-e, illetve azzal az indokkal, hogy az említett adóalany az  
említett  számlán  kívül  nem  rendelkezik  más  olyan  irattal,  amely  bizonyítaná  az  említett  
körülmények  fennállását,  jóllehet  a  2006/112  irányelvben  a  levonási  jog  gyakorlása  
vonatkozásában előírt valamennyi tartalmi és formai követelmény teljesült, és az adóalanynak  
nem volt  tudomása az  említett  számlakibocsátó érdekkörében elkövetett  szabálytalanságra  
vagy csalásra utaló körülményről. 

5.  A Bíróság  (harmadik  tanács)  2012.  június  21-i  ítélete  (a  Korkein  hallinto-oikeus 
(Finnország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Marja-Liisa  Susisalo,  Olli 
Tuomaala, Merja Ritala által indított eljárás (C-84/11. sz. ügy)18 

Az  EUMSZ  49.  cikket  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azzal  nem ellentétes  az  alapügyben  szereplőhöz 
hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a fiókgyógyszertárak üzemeltetésének engedélyeztetésére  
vonatkozóan a Helsingin yliopiston apteekkire nézve kedvezőbb különös rendszer alkalmazását írja  
elő, mint amely a magángyógyszertárakra alkalmazandó, amennyiben — és ezt a kérdést előterjesztő 
bíróságnak  kell  megvizsgálnia  —  a  Helsingin  yliopiston  apteekki  fiókgyógyszertárai  ténylegesen  
közreműködnek  a  gyógyszerészeti  tanulmányokat  folytató  hallgatók  képzésével,  a  gyógyszerellátás  
területére  vonatkozó kutatással,  valamint  a  ritka  gyógyszerkészítmények  elkészítésével  kapcsolatos  
azon különleges feladatok ellátásában, amelyeket a nemzeti jogszabály ír elő ez utóbbi számára. 

6. A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. június 21-i  ítélete (a Symvoulio tis  Epikrateias 
(Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Syllogos Ellinon Poleodomon 
kai  chorotakton  kontra  Ypourgos  Perivallontos,  Chorotaxias  &  Dimosion  Ergon, 
Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai 
Apokentrosis  (C-177/11. sz. ügy)19 

1. A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június  
27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének b) pontját akként  
kell értelmezni, hogy az egy meghatározott terv környezeti vizsgálat alá vetésének kötelezettségét attól  
teszi  függővé,  hogy  e  terv  tekintetében fennállnak-e  a  2006.  november  20-i  2006/105/EK tanácsi  
irányelvvel módosított, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről  
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében vett vizsgálat elvégzésének a feltételei,  

18 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 6. szám, Közigazgatási ügyszak, 9. sorszám alatt.
19 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 8. szám, Közigazgatási ügyszak, 9. sorszám alatt.
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ideértve azt a feltételt is, amely szerint a terv jelentős mértékben hathat az érintett területre. Az arra  
irányuló vizsgálat, hogy ezen utóbbi feltétel teljesül-e, szükségképpen arra a kérdésre korlátozódik,  
hogy objektív tényezők alapján kizárható-e, hogy az adott terv vagy program jelentős mértékben hat az  
érintett területre. 

7. A Bíróság (ötödik tanács) 2012. június 21-i  ítélete (a Corte suprema di cassazione 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Agenzia delle Entrate kontra Elsacom NV (C-294/11. sz. ügy)20 

A tagállamok forgalmi  adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról  — a hozzáadottérték-
adónak  az  ország  területén  nem honos  adóalanyok  részére  történő  visszatérítésének  szabályairól  
szóló,  1979.  december  6-i  79/1072/EGK  nyolcadik  tanácsi  irányelv  7.  cikke  (1)  bekezdése  első 
albekezdésének  utolsó  mondata  szerinti,  a  hozzáadottértékadó-visszatérítés  iránti  kérelem  
előterjesztésére irányadó hat hónapos határidő jogvesztő határidő. 

8.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  június  28-i  ítélete  (a  Tribunale  di  Palermo 
(Olaszország)  előzetes  döntéshozatal  iránti  kérelme)  —  Fabio  Caronna  elleni 
büntetőeljárás (C-7/11. sz. ügy)21  

1.  A 2009. szeptember 14-i 2009/120/EK bizottsági irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra  
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és  
tanácsi irányelv 77. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan gyógyszerésznek is  
rendelkezni  kell  a  gyógyszerek  nagykereskedelmi  forgalmazására  vonatkozó  engedéllyel,  aki  
természetes  személyként  a  nemzeti  jogszabályok  értelmében  már  rendelkezik  a  gyógyszer-
nagykereskedelem folytatására vonatkozó engedéllyel. 

2.  Annak  a  gyógyszerésznek,  aki  a  nemzeti  jogszabályok  értelmében  gyógyszer-nagykereskedelem  
folytatására is jogosult, eleget kell tennie az összes, a gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazására  
vonatkozó engedélyt kérelmezőkre és ezen engedély jogosultjaira a 2009/120 irányelvvel módosított  
2001/83 irányelv 79–82. cikke értelmében előírt követelménynek. 

3.  Ezen értelmezés  önmagában és  a  valamely  tagállamban  elfogadott  törvénytől  függetlenül  nem 
alapozhatja meg, vagy nem súlyosíthatja az olyan gyógyszerész büntetőjogi felelősségét, aki vonatkozó  
engedély nélkül végzett nagykereskedelmi forgalmazási tevékenységet.  

9.  A  Bíróság  (második  tanács)  2012.  június  28-i  ítélete  (a  Bundesgerichtshof 
(Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Markus Geltl kontra Daimler 
AG (C-19/11. sz. ügy)22

1. A bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i  
2003/6/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  1.  cikkének  1.  pontját,  valamint  a  2003/6  
irányelvnek  a  bennfentes  információ  meghatározása  és  közzététele,  valamint  a  piaci  manipuláció  
meghatározása  tekintetében  történő  végrehajtásáról  szóló,  2003.  december  22-i  2003/124/EK  
bizottsági  irányelv  1.  cikkének  (1)  bekezdését  akként  kell  értelmezni,  hogy  az  időben  elhúzódó,  
bizonyos  körülmény  megvalósítására  vagy  bizonyos  esemény  kiváltására  irányuló  folyamattal  
kapcsolatban  nem  csupán  az  említett  körülmény  vagy  esemény  tekinthető  az  e  rendelkezések  
értelmében  vett  pontos  információnak,  hanem  e  folyamat  azon  köztes  szakaszai  is,  amelyek  
összefüggenek e körülmény vagy esemény megvalósulásával. 

2. A 2003/124 irányelv 1. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az „alappal várhatóan  
létrejövő  körülmények […], vagy olyan esemény […], amely  […] alappal várható,  hogy meg fog  

20 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 9. szám, Közigazgatási ügyszak, 18. sorszám alatt.
21 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 4. szám, Közigazgatási ügyszak, 16. sorszám alatt. 
22 A kérdést l.: Hírlevél II. évfolyam, 5. szám, Gazdasági ügyszak, 2. sorszám alatt. 
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történni” fogalom olyan jövőbeli körülményekre vagy eseményekre vonatkozik, amelyek kapcsán a  
már rendelkezésre álló adatok átfogó mérlegelése alapján úgy tűnik, hogy tényleges kilátás van arra,  
hogy létre fognak jönni vagy meg fognak történni. E fogalmat ugyanakkor nem kell akként értelmezni,  
hogy figyelembe kellene venni, hogy e körülmények vagy esemény milyen mértékben gyakorol hatást  
az érintett pénzügyi eszközök árfolyamára. 

Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt

A Törvényszék 2012. június 19-i végzése — Magyarország kontra Európai Bizottság (T-37/11. sz. 
ügy)23 
1. A Törvényszék a keresetet, mint elfogadhatatlant, elutasítja. 

2. A Törvényszék Magyarországot kötelezi a költségek viselésére. 

Az ügy tárgya 
A Bizottság által a 2004 és 2006 közötti időszakban a Schengeni Támogatás keretében Magyarország 
részére nyújtott  támogatások végső  elszámolására vonatkozó zárójelentés Magyarországnak történő 
megküldését követően 2010. október 28-án kibocsátott, 3241011280. sz. terhelési értesítés részleges 
megsemmisítése iránti kérelem. 

A Kúria uniós jogi tárgyú határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

23 A keresetet l.: Hírlevél II. évfolyam, 4. szám, „Egyéb, magyar vonatkozású ügyek az Európai Bíróság előtt”,  
II. sorszám alatt. 
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Emberi jogi közlemények

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei
Az adott időszakban nem vált véglegessé ilyen határozat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiemelten fontos ítéletei

Petru Frasilă és Lucica Ciocirlan Románia elleni ügye (25.329/03. sz. ügy)24

Az első kérelmező 1995-ben létrehozott egy televíziós és rádiós produkciós céget, a Tele M-
et, majd 1999-ben egy másik audiovizuális produkciós céget, a Radio M Plus-t. A két társaság 
műsorszolgáltatási tevékenységek megoszlott a Radio M Plus és a Tele M között; előbbi a 
rádióműsorok  készítéséért,  utóbbi  azok  közvetítéséért  volt  felelős.  Politikai  és  pénzügyi 
nyomást következtében az első kérelmező 2002-ben eladta a Tele M-et. Ezt követően a Radio 
M Plus,  amelyet  továbbra  is  ő  irányított,  és  a  Tele  M társulást  hozott  létre  rádióadások 
készítésére  és  sugárzására.  A társulási  megállapodást  végrehajtó  határozat  előírta,  hogy a 
rádióállomás  tevékenységét  az  épület  második  emeletén  fogja  folytatni,  ahol  a  rádiós 
műsorkészítő és sugárzó stúdiók találhatók.
A  Tele  M  képviselői  2002.  október  2-től  az  első  kérelmezőt  és  a  második  kérelmezőt,  aki  a  
rádióállomás  egyik  szerkesztőjeként  dolgozott,  kitiltották  a  szerkesztőségi  irodákból.  Sürgősségi 
kérelmet  terjesztettek  elő  a  bírósághoz,  a  rádióállomás  szerkesztőségi  irodájához  való  hozzáférési  
joguk érvényesítését kérve. A Neamţ Megyei Bíróság 2002. december 6-i döntésében kötelezte a Tele 
M-et,  hogy  biztosítsa  a  hozzáférést  az  első  és  második  kérelmező  számára  a  Radio  M  Plus 
szerkesztőségi  irodáihoz,  és  úgy ítélte,  hogy a  Tele  M társaság  képviselői  általi  akadályoztatásuk 
jogellenes  cselekménynek  minősül,  amely  káros  lehet  a  rádióállomás  tevékenységére,  amelynek 
vezetői, illetőleg szerkesztői.

A kérelmezők kérelmére  a  Piatra  Neamţ-i  Elsőfokú Bíróság 2003.  január  7-én elrendelte  a  2002. 
december 6-ei határozat végrehajtását. Ennek megfelelően 2003. január 14-én a két kérelmező egy 
végrehajtó kísérte a rádióállomás szerkesztői irodáihoz, de a Tele M egyik képviselője megtagadta a 
beléptetést.  2003.  március  18-án  és  május  12-én,  további  sikertelen  kísérleteket  tettek  a  bírósági  
határozat végrehajtására. 2003. január 24-én feljelentést tettek az ügyészségen, amely 2003. július 8-án 
úgy ítélte, hogy nem történt bűncselekmény. 2004. február 23-án sürgősségi kérelmet terjesztettek elő 
a bírósághoz, hogy kötelezzék a Tele M-et a társulási megállapodás betartására. A kérelmet 2004. 
október 12-én elutasították. Végül, 2005. március 25-én a kérelmezők újabb feljelentést tettek a Tele 
M részvényesei és a vezetése ellen; e témában nem kaptak további tájékoztatást 2007 júniusa óta.

Az első és második kérelmező – az Egyezmény 10. cikkére hivatkozással – azt sérelmezte, hogy a 
hatóságok elmulasztották segíteni őket egy olyan jogerős bírósági döntés végrehajtásában, amely egy 
harmadik  személyt  kötelezett  arra,  hogy  biztosítsa  a  hozzáférést  annak  a  rádióállomásnak  a 
szerkesztőségi irodáihoz, ahol ők újságíróként dolgoztak.

A Bíróság hangsúlyozta, hogy a szólásszabadság valódi, hatékony gyakorlása, a működő demokrácia 
egyik előfeltétele, nem pusztán az állom tartózkodási kötelezettségétől függ, de védelmi intézkedések 
megtételét  is  megkövetelheti,  még  a  magánszemélyek  közötti  jogviszonyok  területén  is.  Annak 
meghatározásához,  vajon  az  Államnak  e  tekintetben  van-e  cselekvési  kötelezettsége,  a  Bíróság 
megismételte, hogy figyelembe vette a kockán forgó szólásszabadság természetét, azt a képességét,  
hogy hozzájáruljon egy nyilvános vitához, a szabad véleménynyilvánítás korlátozásának jellegét és 
terjedelmét, e szabadság gyakorlása alternatív módozatainak megléte, és mások versengő jogainak,  
illetve a versengő közérdek súlyára.

24  Az ítélet 2012. augusztus 10-én vált véglegessé.
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A jelen esetben, a kérelmezők képtelenek voltak elérni annak a jogerős határozat végrehajtását, amely 
kötelezte  a  Tele  M céget,  hogy biztosítsa  számukra  a  Radio M Plus  szerkesztőségi  irodáiba való 
bejutást.  Ennek megfelelően, bár a hatóságok nem viselnek közvetlen felelősséget  a kérelmezők a 
véleménynyilvánítás  szabadságának  korlátozásáért,  mégis  szükséges  volt  megállapítani,  hogy  a 
hatóságok eleget tettek-e valamiféle tevőleges kötelezettségüknek, amely alapján meg kellett védeniük 
a véleménynyilvánítás szabadságát mások beavatkozásától.

Először is,  azzal  kapcsolatban,  hogy az Államnak volt-e tevőleges kötelezettsége a kérelmezőkkel 
szemben, a Bíróság észlelte, hogy az ügy egy olyan szakma gyakorlásával kapcsolatos, amely, amint  
az  elismert,  lényeges  „őrkutya"  szerepet  játszik  egy  demokratikus  társadalomban,  és  hogy  a  
véleménynyilvánítás szabadságának lényeges elemével, nevezetesen gyakorlásának eszközeivel, ami 
ezért lényeges volt  a kérelmezők számára.  A Bíróság megismételte,  hogy az Állam a sokszínűség 
végső biztosítéka, és hogy ez a szerep még inkább fontos, ha a sajtó függetlensége van veszélyben a 
politikai és gazdasági hatalom birtokosainak külső nyomása következtében.

A Bíróság észlelte, hogy különböző jelentések szerint, a romániai sajtó helyzete az adott időszakban  
nem volt kielégítő, és a helyi sajtót közvetlenül vagy közvetve a térség vezető politikai vagy gazdasági 
figurái ellenőrizték. Emellett az első kérelmező azt állította, hogy politikai és gazdasági nyomásnak  
volt kitéve, amelynek eredményeként eladta egy televíziós társaságban meglévő érdekeltségét. Ilyen 
körülmények között a Bíróság megállapította, hogy a nemzeti hatóságok kötelesek voltak hatékony 
intézkedéseket  tenni,  hogy  segítsék  a  kérelmezőket  a  2002.  december  6-ai  bírósági  határozat  
végrehajtásának biztosításában.

Másodszor, azzal kapcsolatban, hogy az Állam teljesítette-e ezt a tevőleges kötelezettségét, a Bíróság 
megállapította, hogy a két kérelmező a maga részéről megtette a megfelelő lépéseket, és megtették a 
szükséges erőfeszítéseket,  hogy biztosítsák a bírósági  határozat  végrehajtását,  de a fő jogi eszköz,  
amely számukra rendelkezésre állt ennek eléréséhez, azaz a végrehajtó rendszer, alkalmatlannak és 
nem kellően hatékonynak bizonyult. Következésképpen a Bíróság úgy találta a kérelmezők a bírósági 
határozat végrehajtásában való segítéséhez szükséges lépések megtételétől való tartózkodás révén a 
nemzeti  hatóságok  megfosztották  az  Egyezmény  10.  cikke  rendelkezéseit  valamennyi  hasznos 
hatásuktól. Ennek megfelelően e cikket megsértették.

A Bíróság a kérelmezők javára együttesen 18.000,-Euro nemvagyoni kártérítést ítélt meg.

A Kúria emberi jogi vonatkozású határozatai

Büntető ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Gazdasági ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Munkaügyi ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Polgári ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.

Közigazgatási ügyszak

Az adott időszakban nem született ilyen tárgyú határozat.
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Kiadja: A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda
Felelős szerkesztő: Dr. Pomeisl András József 
Szerkesztőbizottság: Dr. Kovács András, Dr. Molnár Gábor, Dr. Osztovits András
Figyelem!  A  jelen  hírlevélben  közölt  anyagok  nem  tekinthetők  a  Kúria  hivatalos  állásfoglalásának, 
hivatalos  fordításnak illetve  hivatalos  közlésnek,  csupán a  tájékoztatást  és  figyelemfelkeltést  célozzák,  
ezért azokra jogokat alapítani nem lehet.
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