
A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2007.
január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – 01081 Telecom AG kontra Németországi Szövet-

ségi Köztársaság

(C-15/07. sz. ügy)

(2007/C 69/13)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht (Németország)

Az alapeljárás felei

Felperes: 01081 Telecom AG

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összhangban van-e az elektronikus hírközlő hálózatok és elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról
szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) (keretirányelv) 27. cikkének első mondatával
és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszkö-
zökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról
szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (2) (hozzáférési irányelv) 7. cikkével a nemzeti
jog olyan rendelkezése, amely a nemzeti jogban korábban előírt
azon törvényi kötelezettséget, miszerint az összekapcsolási díjak
megállapításának a hatékony szolgáltatásnyújtás költségeihez kell
igazodniuk, átmenetileg hatályban tartja, noha ezt a közösségi
jog nem írja elő?

(1) HL L 108., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet,
349. o.

(2) HL L 108., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet,
323. o.

Cour de cassation (Franciaország) által 2007. január 23-án
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Paul
Chevassus-Marche kontra Group Danone SA, Kro beer

brands SA (BKSA), Eaux minérals d'Evian SA (SAEME)

(C-19/07. sz. ügy)

(2007/C 69/14)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation (Franciaország).

Az alapeljárás felei

Felperes: Paul Chevassus-Marche.

Alperesek: Group Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux
minérals d'Evian SA (SAEME).

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a tagállamok önálló vállalkozóként
működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK
tanácsi irányelv (1) 7. cikkének (2) bekezdését, hogy a meghatá-
rozott területtel megbízott kereskedelmi ügynök jutalékra
jogosult olyan esetben, ha valamely harmadik személy és az e
területhez tartozó ügyfél között úgy jön létre kereskedelmi
ügylet, hogy a megbízó sem közvetve, sem közvetlenül nem vett
részt az értékesítésben?

(1) HL L 382., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet,
177. o.

A Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
(Lengyel Köztársaság) által 2007. január 25-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alicja Sosnowska
kontra Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek

Zamiejscowy w Wałbrzychu

(C-25/07. sz. ügy)

(2007/C 69/15)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Az alapeljárás felei

Felperes: Alicja Sosnowska

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek
Zamiejscowy w Wałbrzychu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Feljogosítja-e az Európai Közösséget létrehozó szerződés
5. cikkének (3) bekezdése – együtt értelmezve az Európai
Gazdasági Közösségek Tanácsának a tagállamok forgalmi
adókra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló,
1967. április 11-i 67/227/EGK első irányelve (1) 2. cikkével
és az Európai Közösségek Tanácsának a tagállamok forgalmi
adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapí-
tásról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik irányel-
vének (2) 18. cikke (4) bekezdésével – a tagállamot arra, hogy
a forgalmi adóról szóló nemzeti szabályozásban olyan
rendelkezéseket írjon elő, mint a [lengyel] forgalmi adóról
szóló, 2004. március 11-i törvény 97. cikkének (5) és
(7) bekezdésében foglalt rendelkezések?
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2) Az adókijátszás vagy adókikerülés egyes formáinak megaka-
dályozására szolgáló, a hatodik irányelv 27. cikkének
(1) bekezdése szerinti különös intézkedések közé tartoznak-e
a [lengyel] forgalmi adóról szóló, 2004. március 11-i törvény
97. cikkének (5) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezések?

(1) HL 71., 1301. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet,
3. o.

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

2007. január 29-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Magyar Köztársaság

(C-30/07. sz. ügy)

(2007/C 69/16)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Condou-
Durande és Simon B. D., meghatalmazottak)

Alperes: Magyar Köztársaság

Kereseti kérelmek

– Az Európai Közösségek Bírósága állapítsa meg, hogy a Magyar
Köztársaság nem teljesítette a harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállá-
sáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irány-
elvből (1) eredő kötelezettségeit, mivel nem hozta meg az
ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, illetve e rendelkezé-
sekről nem tájékoztatta a Bizottságot;

– kötelezze a Magyar Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő 2006.
január 23-án lejárt.

(1) HL L 16, 44. oldal.

2007. január 30-án benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-34/07. sz. ügy)

(2007/C 69/17)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: M.
Condou-Durande meghatalmazott)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek:

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség –

mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
megfeleljen a harmadik országok huzamos tartózkodási enge-
déllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003.
november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy
legalábbis a kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal nem
közölte – nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő
kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/109/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2006.
január 23-án lejárt.

(1) HL 2004. L 16., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet,
6. kötet, 272. o.

2007. február 1-jén benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-37/07. sz. ügy)

(2007/C 69/18)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: M.
Condou-Durande meghatalmazott)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek:

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel
rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003.
november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy
legalábbis a kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal nem
közölte – nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő
kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselé-
sére.
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