
2) A Bíróság az Intracom SA Hellenic Telecommunications & Elect-
ronic Industry viszontkeresetét elutasítja.

3) A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek
viselésére.

(1) HL C 289., 2002.11.23.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(első tanács)

2005. április 14.

a C-341/02. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Németországi Szövetségi Köztársaság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 96/71/EK irányelv –
Munkavállalók szolgáltatásnyújtás keretében történő kikülde-
tése – Építési ágazat vállalkozásai – Minimálbér – Munkavál-
laló kiküldetési célállamának rendelkezéseiben előírt mini-
málbér összehasonlítása a más tagállamban letelepedett
munkáltató által ténylegesen fizetett díjazással – Más tagál-
lamban letelepedett munkáltató által fizetett pótlékok és
kiegészítések egésze munkabér-összetevőkénti figyelembe

vételének elmulasztása)

(2005/C 143/04)

(Az eljárás nyelve: német)

A C-341/02. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: J. Sack és H. Kreppel) kontra Németországi Szövetségi
Köztársaság (meghatalmazott: W.-D. Plessing és A. Tiemann)
ügyben, az EK 226. cikk alapján 2002. szeptember 25-én
benyújtott, kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset
tárgyában, a Bíróság (első tanács), tagjai P. Jann tanácselnök, A.
Rosas (előadó), K. Lenaerts, S. von Bahr és K. Schiemann bírák,
főtanácsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer, hivatalvezető: M.-F.
Contet vezető tisztviselő, 2005. április 14-én meghozta ítéletét,
amelynek rendelkező része a következő:

1) Mivel nem ismerte el a minimálbér alkotórészeként a más tagál-
lamban letelepedett munkáltató által az építőipari ágazatban
foglalkoztatott, Németországba kiküldött munkavállaló részére
fizetett, a munkavállaló által végzett munka és az általa kapott

ellenszolgáltatás viszonyát nem módosító pótlékokat és kiegészíté-
seket, kivéve ezen ágazat munkavállalóinak prémiumát, a Néme-
tországi Szövetségi Köztársaság nem teljesítette a munkavállalók
szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló,
1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 3. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 305., 2002.12.7.

A BIRÓSÁG ÍTÉLETE

(nagytanács)

2005. április 26.

a C-376/02. sz., (a Hoge Raad der Nederlanden előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) a Stichting „Goed Wonen”

kontra Staatssecretaris van Financiën (1) ügyben

(Forgalmi adók – Közös hozzáadottértékadó-rendszer – A
77/388/EGK hatodik irányelv 17. cikke – Előzetesen felszámí-
tott adó levonása – A nemzeti jog módosítása – Visszaható

hatály – A bizalomvédelem és jogbiztonság elve)

(2005/C 143/05)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-379/02. sz. ügyben az EK 234. cikke alapján benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a
Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) a Bírósághoz 2002.
október 21-én érkezett, 2002 október 18-i határozatával
terjesztett elő az előtte a Stichting „Goed Wonen” és a
Staatssecretaris van Financiën között folyamatban lévő eljá-
rásban, a Bíróság (nagytanács) tagjai: V. Skouris elnök, P. Jann,
C.W.A. Timmermans, A. Rosas (előadó), R. Silva de Lapuerta és
A. Borg Barthet tanácselnökök, N. Colneric, S. von Bahr, J. N.
Cunha Rodrigues, P. Kūris, Juhász E., G. Arestis és M. Ilešič
bírák, főtanácsnok: A. Tizzano, hivatalvezető: M.-F. Contet
vezető tisztviselő, 2005. április 26-án meghozta ítéletét,
amelynek rendelkező része a következő:
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