
2) A 92/108/EGK irányelvvel módosított 92/12/EGK irányelv
9. cikkének (3) bekezdésében említett „szokásostól eltérő szállítási
módnak” minősül, ha egy kisteherautóban három, ömlesztett áru
tárolására szolgáló nagyméretű, ún. IBC-tartályban 3 000 liter
fűtőolajat szállítanak.

3) Nem ellentétes a 92/108/EGK irányelvvel módosított 92/12/EGK
irányelv 7. cikkének (4) bekezdésével a rendeltetési hely szerinti
azon tagállam rendelkezése, amelyben az irányelv 9. cikkének
(3) bekezdésének felhatalmazása alapján a jövedéki adó felszámít-
ható, miszerint minden magánszemély, aki saját használatára maga
szerzett be fűtőolajat olyan másik tagállamban, ahol e terméket
szabad forgalomba bocsátották, és azt a 9. cikk (3) bekezdésében
említett „szokásostól eltérő szállítási módon” maga szállította be a
rendeltetési hely szerinti tagállamba, köteles a jövedéki adó megfize-
tése érdekében biztosítékot nyújtani, valamint kísérőokmányt és a
jövedéki adó megfizetésére szóló biztosíték nyújtására vonatkozó
igazolást magánál tartani.

(1) HL C 271., 2005.10.29.

A Bíróság (első tanács) 2007. november 15-i ítélete
(a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntésho-
zatal iránti kérelme) – International Mail Spain SL kontra

Administración del Estado, Correos

(C-162/06. sz. ügy) (1)

(97/67/EK irányelv – A postai szolgáltatások belső piacának
fejlesztésére vonatkozó közös szabályok – A postai szolgálta-
tások liberalizálása – A határokon átnyúló küldemények fenn-
tartása az egyetemes postai szolgáltató számára „az egyetemes

szolgáltatás fenntartásához szükséges mértékben”)

(2008/C 8/06)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: International Mail Spain SL

Alperesek: Administración del Estado, Correos

Tárgy

A közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és
a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabá-

lyokról szóló 1997. december 15-i 97/67/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv (HL L 15., 1998.1.21. 14. o., magyar
nyelvű különkiadás 6. fejezet 3. kötet 71. o.) a 2002/39/EK
irányelv általi módosítást megelőző szövege 7. cikke (2) bekez-
désének értelmezése – Egyetemes szolgáltatók számára fenntar-
tott postai szolgáltatások – Határokon átnyúló küldemények –

Értékelési kritériumok – Kizárólag az egyetemes szolgáltató
pénzügyi egyensúlyának tekintetbe vétele

Rendelkező rész

A közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szol-
gáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló,
1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ez csak
abban a mértékben teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy a hatá-
rokon átnyúló küldeményeket az egyetemes postai szolgáltatás nyújtója
számára tartsák fenn, amennyiben úgy ítélik meg, hogy:

– e fenntartás nélkül ezen egyetemes szolgáltatás teljesítése sikertelen
lenne, illetve

– e fenntartás szükséges ahhoz, hogy e szolgáltatást gazdaságilag elfo-
gadható feltételek között lehessen nyújtani.

(1) HL C 143., 2006.6.17.

A Bíróság (ötödik tanács) 2007. november 15-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-59/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2003/109/EK irányelv –

Harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendel-
kező állampolgárainak jogállása – Az előírt határidőn belüli

átültetés elmaradása)

(2008/C 8/07)
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Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M.
Condou-Durande és A. Alcover San Pedro meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: F. Díez Moreno meghatal-
mazott)
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