
Tárgy

Fellebbezés az Elsőfokú Bíróságnak (ötödik tanács) a T-87/94.
sz., Blom kontra Tanács és Bizottság ügyben 2006. május 30-án
hozott ítélete ellen, melyben az Elsőfokú Bíróság elutasította az
EK-Szerződés 178. cikke (jelenleg EK 235. cikk) és az EK-Szer-
ződés 215. cikkének második bekezdése (jelenleg az EK
288. cikk második bekezdése) szerinti kártérítési kérelmet olyan
károkért, amelyeket a felperes állítólagosan amiatt szenvedett el,
hogy akadályoztatva volt a tejnek a 804/68/EGK rendelet
5c. cikkében említett kiegészítő illeték részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról szóló [nem hivatalos fordítás],
1984. május 16-i 1371/84/EGK bizottsági rendelet (HL L 132.,
11. o.) által kiegészített, a 804/68/EGK rendelet 5c. cikkében
említett illetéknek a tej- és tejtermékágazatban történő alkalma-
zására vonatkozó általános szabályok elfogadásáról szóló, 1984.
március 31-i 857/84/EGK tanácsi rendelet (HL L 90., 13. o.)
szerinti értékesítésében

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság J. C. Blom-ot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 261., 2006.10.28.

A Bíróság (második tanács) 2007. október 18-i ítélete (a
Gerechtshof te Amszterdam [Hollandia] előzetes döntésho-
zatal iránti kérelme) – J. A. van der Steen kontra Inspecteur

van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht

(C-355/06. sz. ügy) (1)

(Hatodik HÉA-irányelv – Önálló gazdasági tevékenység –

Korlátolt felelősségű társaság – A társaság tevékenységeinek
egyetlen, ügyvezetőként, tagként és alkalmazottként eljáró

természetes személy általi folytatása)

(2007/C 315/31)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Gerechtshof te Amszterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: J. A. van der Steen

Alperes: Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor
Utrecht

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gerechtshof te Amsz-
terdam – A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabá-
lyainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar
nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 4. cikke
(1) bekezdésének értelmezése – Az önálló gazdasági tevékenység
fogalma – Természetes személy, akinek egyedüli tevékenysége
valamely korlátolt felelősségű társaság minden ügyvezetői, tulaj-
donosi és alkalmazotti tevékenységének konkrét végrehajtása

Rendelkező rész

A természetes személy, aki az adóalany társaság – amelynek továbbá
egyedüli tagja, ügyvezetője és „alkalmazott munkatársa” – nevében és
javára vállalt munka összességét végzi az őt e társasághoz kötő
munkaszerződés alapján, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rend-
szer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdése második
albekezdése alkalmazásában maga nem minősül a szóban forgó
irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerinti adóalanynak.

(1) HL C 294., 2006.12.2.

A Bíróság (ötödik tanács) 2007. október 25-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-440/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 91/271/EGK irányelv –

Környezetszennyezés és káros hatások – A települési szennyvíz
kezelése – 3. és 4. cikk)

(2007/C 315/32)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: S. Pardo
Quintillán és M. Konstantinidis meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: E. Skandalou meghatal-
mazott)
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