
Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lietuvos Vyriausiasis
Administracinis Teismas – Az alkohol és az alkoholtartalmú
italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló,
1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv (HL L 316.,
21. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 206. o.)
27. cikke (1) bekezdése f) pontjának értelmezése – Harmadik
államból behozott csokoládétermékekben lévő alkohol jövedéki
adó alóli mentesítésének kötelezettsége

Rendelkező rész

Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének
összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi
irányelv 27. cikke (1) bekezdésének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy
az a tagállamokat arra kötelezi, hogy mentesítsék a harmonizált jöve-
déki adó alól az Európai Unió vámterületére behozott, közvetlen
fogyasztásra szolgáló csokoládétermékekben lévő etilalkoholt, ameny-
nyiben a csokoládétermék alkoholtartalma nem haladja meg a 8,5 litert
100 kilogrammonként.

(1) HL C 86., 2006.4.8.

A Bíróság (ötödik tanács) 2007. április 19-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-72/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2003/9/EK irányelv – Mene-
kültügyi politika – Menedékkérők – Befogadás – Minimumkö-
vetelmények – Az előírt határidőn belüli átültetés elmulasz-

tása)

(2007/C 96/26)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M.
Condou-Durande és C. O'Reilly meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: N. Dafniou meghatalma-
zott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A menedékkérők befogadása
minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i

2003/9/EK tanácsi irányelvnek (HL L 31., 18. o.; magyar nyelvű
különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 101. o.) való megfeleléshez
szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli meghozatalának
elmulasztása

Rendelkező rész

1) A Bíróság megállapítja, hogy a Görög Köztársaság – mivel nem
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
seket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a menedékkérők
befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003.
január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelvnek – nem teljesítette a
szóban forgó irányelv 26. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 74., 2006.3.25.

A Bíróság (hatodik tanács) 2007. április 19-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-141/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2002/65/EK irányelv – Pénz-
ügyi szolgáltatások – Távértékesítéssel történő forgalmazás –

Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

(2007/C 96/27)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A. Aresu
és R. Vidal Puig meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: M. A. Sampol Pucurull
meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A magánbiztosításoktól eltérő
pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában a fogyasztói pénzügyi
szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint
a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a
98/27/EK irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i
2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 271,
16. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet, 321. o.)
való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn
belül történő elfogadásának elmulasztása
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