
Másodlagosan:

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség –

mivel nem közölte a Bizottsággal azokat a törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy megfeleljen a közösségi vasutak biztonságáról, valamint
a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi
irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról,
továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámítá-
sáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK
irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (vasútbiztonsági
irányelv) – nem teljesítette az ezen irányelv 33. cikkéből eredő
kötelezettségeit;

– kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/49/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2006. április
30-án lejárt.

(1) HL L 164., 44. o.; helyesbítés: HL L 220., 16. o.; magyar nyelvű
különkiadás 7. fejezet 8. kötet 227. o.

A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2007.
május 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Flughafen Köln/Bonn GmbH kontra

Hauptzollamt Köln

(C-226/07. sz. ügy)

(2007/C 155/28)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf (Németország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Flughafen Köln/Bonn GmbH

Alperes: Hauptzollamt Köln

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási
keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i
2003/96/EK tanácsi irányelv (1) 14. cikke (1) bekezdésének a)
pontja úgy értelmezendő-e, hogy a Kombinált Nómenklatúra
2710 vámtarifaszáma szerinti, adózott gázolajat villamos
energia előállítására felhasználó és az adó visszatérítése iránt

kérelmet benyújtó vállalkozás e rendelkezésre közvetlenül hivat-
kozhat?

(1) HL L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet,
405. o.

A Tribunal administratif de Paris (Franciaország) által 2007.
május 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Diana Mayeur kontra Ministre de la santé et des

solidarités

(C-229/07. sz. ügy)

(2007/C 155/29)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal administratif de Paris (Franciaország).

Az alapeljárás felei

Felperes: Diana Mayeur

Alperes: Ministre de la santé et des solidarités

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Lehetővé teszik-e a 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelv (1)
38. cikkének rendelkezései egy harmadik ország állampolgára
számára, aki egy közösségi polgár házastársa, hogy az oklevelek
kölcsönös elismerésére és a letelepedés szabadságára vonatkozó
közösségi rendelkezésekre hivatkozzon, és kötelezik-e a tagállam
illetékes hatóságait – amelyekhez valamely szabályozott szakma
gyakorlására vonatkozó engedély kiadása érdekében fordultak –

arra, hogy oly módon vegyék figyelembe az összes oklevelet,
bizonyítványt vagy egyéb képesítés megszerzéséről szóló tanúsít-
ványt, akkor is, ha azokat az Európai Unión kívül szerezték, és
ezért legalábbis egy másik tagállamban elismerés tárgyát
képezik, valamint az érdekelt releváns szakmai gyakorlatát, hogy
az ezen oklevelek által igazolt szakismereteket és ezt a szakmai
gyakorlatot összehasonlítják a nemzeti jog által előírt képesíté-
sekkel és ismeretekkel?

(1) Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint
az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a
75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv
hatályon kívül helyezésérő szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 158., 77. o.; magyar
nyelvű különkiadás, 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; valamint – a helyreiga-
zítások tekintetében – HL L 229., 35. o. és HL 2005., L 197., 34. o.)
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