
Jogalapok és fontosabb érvek:

1 – Annak érdekében, hogy megelőzzék a takarmányozásra
szánt sovány tejporra nyújtott támogatások felvételével
kapcsolatos visszaéléseket, az 1255/1999/EK és a
2799/1999/EK rendelet az ilyen terméket felhasználó
vállalkozásokat sokrétű ellenőrzési eljárás alá veti. Ez az
eljárás, jóllehet meghagyja a cselekvési lehetőséget a tagál-
lamok számára – a támogatások odaítélésével kapcsolatos
rendelkezések tiszteletben tartásának szavatolása érde-
kében – ezt meghaladó ellenőrzési intézkedések megtéte-
lére, nem teszi azonban számukra lehetővé, hogy az
ágazat szereplőire – a támogatásokat elnyerő vállalkozá-
sokra a 2799/1999 rendeletben foglaltaktól eltérő –
utólagos és heterogén természetű kötelezettségeket
rójanak.

2 – Különösen ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a tagál-
lamok a 2799/1999 rendelet tárgyát képező tejpor össze-
tételét befolyásoló egyoldalú feltételeket írjanak elő, azaz a
termék takarmányozási célját nyilvánvalóvá tevő színes
indikátorok hozzáadását.

3 – Az ilyen feltétel csupán akadályozza a sovány tejpor tagál-
lamok közötti forgalmát. Tulajdonképpen, minthogy e
termék felhasználási területe a gyártás időpontjában rend-
szerint nem ismert, az olasz jogszabályokban előírt indi-
kátor hozzáadásának megkövetelése az olasz piacra szállí-
tott sovány tejpor forgalmazásában résztvevő vállalkozá-
sokat arra kényszeríti, hogy az e piacra szánt tételeket
bonyolult kezelés alá vessék. Márpedig, amint arra az ítél-
kezési gyakorlat több ízben is emlékeztetett, a piac közös
szervezése a Közösségen belüli kereskedelem vonatkozá-
sában a kereskedelmi ügyletek szabadságán alapul, és tilt
bármilyen tagállami szabályozást, amely – mint a jelen
ügyben is – akadályozza a tagállamok közötti kereske-
delmet.

4 – A szóban forgó olasz jogszabályok károsan befolyásolják
ezen felül a piac közös szervezésének működését a tejága-
zatban, amely – az általa bevezetett támogatási rendsze-
reket illetően – egységes, mindenkire kötelező (erga omnes)
előírásokon alapul. Tulajdonképpen nyilvánvaló, hogy
amennyiben minden tagállam, Olaszországhoz hasonlóan,
feljogosítva érezné magát a takarmányozásra szánt sovány
tejpor nyomon követésére szolgáló ad hoc jellegű szabá-
lyok egyoldalú bevezetésére, az megoldhatatlan nehézsége-
ket okozna az ágazat szereplői számára, akiknek ezáltal
eltérő előírásoknak kellene eleget tenniük, és termékeiket
25 eltérő tagállami piacon alkalmazott szabályok szerint
kellene megkülönböztetniük.

5 – Az olasz kormány egyébként nem hivatkozhat arra az ítél-
kezési gyakorlatra, miszerint a piac közös szervezésének
bevezetése nem tiltja a tagállamoknak, hogy olyan belső
normákat alkalmazzanak, amelyek a piac közös szervezése
során követettektől eltérő közérdekű célra irányulnak. A
250/2000. törvény előkészítő anyagainak vizsgálata
alapján világossá válik, hogy az abban foglalt rendelke-

zések célja a sovány tejpor bejelentett felhasználási céljától
való törvényellenes eltérés megelőzése. E törvény tehát
ugyanazokat a célokat kívánja elérni, amelyeken a
2799/1999 rendelet 9. és azt követő cikkei alapulnak.

6 – A 250/2000. törvény előkészítő anyagaiban az is olvas-
ható, hogy az olasz hatóságoknak a 2799/1999 rende-
letben előírt ellenőrzési rendszertől való eltérésről szóló
döntését a rendelet ellenőrzési eljárásainak az olasz viszo-
nyok közötti eredménytelensége indokolja.

7 – Ez az indokolás ellentétes a töretlen ítélkezési gyakorlattal,
miszerint egyfelől, ha a Közösség egy meghatározott
ágazatban bevezette a piac közös szervezését, a tagállamok
tartózkodni kötelesek bármely egyoldalú intézkedéstől
még akkor is, ha az a közös politikát szolgálja, másfelől
pedig a valamely közösségi jogi aktus végrehajtása során
mutatkozó gyakorlati nehézségek nem jogosítják fel a
tagállamot arra, hogy egyoldalúan kivonja magát saját
kötelezettségeinek betartása alól.

8 – Végül, az olasz hatóságok nem hivatkozhatnak arra a
tényre, hogy a 250/2000. törvényt ténylegesen soha nem
alkalmazták, minthogy az egyes indikátorok felsorolását
tartalmazó és használatukat meghatározó miniszteri ren-
delet megalkotása elmaradt. Amint arra a Bíróság többször
emlékeztetett, a közösségi joggal ellentétes jogszabály
csekély mértékű alkalmazása – vagy akár annak hiánya –
nem elegendő az így megvalósult jogsértés megszünteté-
séhez.

(1) HL L 160., 48. o.
(2) HL L 340., 3. o.

A Cour de cassation (Franciaország) kereskedelmi, pénz-
ügyi és gazdasági tanácsának 2004. november 16-i határo-
zatával a Galeries de Lisieux SA kontra Organic Recouvre-
ment ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti

kérelem

(C-488/04. sz. ügy)

(2005/C 31/20)

(Az eljárás nyelve: francia)

A Cour de cassation (Franciaország) kereskedelmi, pénzügyi és
gazdasági tanácsa a Bíróság Hivatalához 2004. november 29-én
érkezett, 2004. november 16-i határozatával az előtte a Gale-
ries de Lisieux SA és az Organic Recouvrement között folya-
matban lévő eljárásban előzetes döntéshozatal iránti kérelmet
nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.
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A Cour de cassation (Franciaország) kereskedelmi, pénzügyi és
gazdasági tanácsa a következő kérdésről kéri a Bíróság
döntését:

A közösségi jog akként értelmezendő-e, hogy az 1972. július
13-i törvénnyel bevezetett, a 400 m2-t meghaladó értékesítési
területű kiskereskedelmi üzletekre kivetett, a kereskedelmet és
kisipart támogató adó, amelynek bevételeit – az 1981.
december 30-i 81-1160. számú törvény óta végkielégítésnek
minősülő – különleges kiegyenlítő támogatás nyújtása céljából
a kereskedők és kisiparosok magánnyugdíjpénztárainak speci-
ális számláin írják jóvá, állami támogatásnak minősül abban a
tekintetben, hogy az csak a 400 m2-t meghaladó értékesítési
területű vagy 460 000 eurót meghaladó árbevételű kereske-
delmi egységeket terheli, és az a végkielégítés jövőbeni kedvez-
ményezettje számára anyagi előnnyel jár, mivel csökkentheti a
kiegészítő nyugdíjpénztár részére esetlegesen teljesítendő befi-
zetéseit?

A Finanzgericht Baden-Württemberg 2004. október 14-i
végzésével a Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH
(korábban Riess Laser Bandstahlschnitte GmbH) kontra
Finanzamt Emmendingen ügyben benyújtott előzetes

döntéshozatal iránti kérelem

(C-492/04. sz. ügy)

(2005/C 31/21)

(Az eljárás nyelve: német)

A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) 2004.
október 14-i végzésével, amely 2004. december 1-én érkezett a
Bíróság Hivatalához, a Lasertec Gesellschaft für Stanzformen
mbH (korábban Riess Laser Bandstahlschnitte GmbH) kontra
Finanzamt Emmendingen ügyben előzetes döntéshozatal iránti
kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Finanzgericht Baden-Württemberg a következő kérdésekről
kéri a Bíróság döntését:

1) Úgy kell-e értelmezni az EK-Szerződés 57. cikkének (1)
bekezdését, hogy az 1993. december 31-én „hatályban lévő”
korlátozások esetében, amelyeket a harmadik országokba
irányuló vagy onnan származó tőkemozgás tekintetében
fogadtak el, olyan korlátozásokról van szó, amelyekre vonat-
kozóan a jogalkotási eljárást a nemzeti jogalkotó ezen a
napon már befejezte, vagy olyan korlátozásokról van szó,
amelyek a nemzeti jogszabályok szerint ezen a napon már
alkalmazandók a megvalósult tényállásokra?

2) Úgy kell-e az EK-Szerződés 56. cikkének (1) bekezdését az
58. cikkel együttesen értelmezni, hogy ez tiltja valamely
tagállamban letelepedett tőketársaságnak valamely harmadik
országban letelepedett kölcsönnyújtó társasági tag részére
történő kamatkifizetéseinek osztalékfizetésként való rész-
leges megadóztatását, mivel ebben az esetben önkényes
megkülönböztetésről vagy egy tagállam és egy harmadik
ország közötti szabad tőkemozgás rejtett korlátozásáról van
szó?

A Gerechtshof 's Hertogenbosch 2004. június 9-i végzé-
sével a L.H. Piatkowski kontra Belastingsdienst Grote
ondernemingen Eindhoven ügyben benyújtott előzetes

döntéshozatal iránti kérelem

(C-493/04. sz. ügy)

(2005/C 31/22)

(Az eljárás nyelve: holland)

A Gerechtshof 's Hertogenbosch (regionális fellebbviteli bíróság,
's Hertogenbosch, Hollandia) 2004. június 9-i végzésével, amely
2004. december 1-jén érkezett a Bíróság hivatalához, a L.H.
Piatkowski kontra Belastingsdienst Grote ondernemingen Eind-
hoven ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott
be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Gerechtshof 's Hertogenbosch a következő kérdésekről kéri a
Bíróság döntését:

A közösségi jog, különösen a szabad mozgáshoz való jog és az
1408/71/EGK tanácsi rendelet (1) 14c. cikkének b) pontja (az
1998-ban hatályos verzió) megakadályozza-e Hollandiát abban,
hogy a nemzeti biztosítási járulék fizetésének kötelezettségét
írja elő Hollandiában székhellyel rendelkező vállalkozás által
Belgiumban letelepedett személynek kifizetett kamatjövedelem
után, akire a 14c. cikk b) pontja alapján az 1408/71/EGK ren-
delet VII. mellékletével összefüggésben mind a holland, mind a
belga szociális biztonsági jogszabályok vonatkoznak?

(1) A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rende-
let (HL L 149., 2. o.)
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