
753/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 118., 1. o.; magyar
nyelvű különkiadás 3. fejezet, 35. kötet, 455. o.) 23. és 24. cikké-
nek értelmezése – Az oltalomban részesülő kiegészítő hagyomá-
nyos kifejezések utánzatának és idézésének tilalma – Ilyen kife-
jezés használatának lehetősége az oltalomban részesülő hagyo-
mányos kifejezés nyelvétől eltérő nyelven, vagy az oltalomban
részesülő hagyományos kifejezés szerinti tagállamtól eltérő tagál-
lamból származó borok esetében – A „Réserve” illetve „Grande
Réserve” francia kifejezések, és a „Réserve” illetve „Privat-
Réserve” német kifejezések német borok esetében történő hasz-
nálata

Rendelkező rész

1) A borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i
1493/1999/EK tanácsi rendelet 47. cikke (2) bekezdésének
c) pontját, összefüggésben e rendelet VII. mellékletének
B. 3. pontjával és a 2005. szeptember 15-i 1512/2005/EK
bizottsági rendelettel módosított, az egyes borászati termékek
leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999
rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról
szóló, 2002. április 29-i 753/2002/EK bizottsági rendelet
6. cikkének (1) bekezdésével úgy kell értelmezni, hogy a termelési,
borkészítési és érlelési módszerre, illetve a bor minőségére vonatkozó
jelölés használata e rendelkezések alapján csak akkor engedélyez-
hető, ha nem áll fenn annak a veszélye, hogy az e jelölés által
címzett személyek számára összetéveszthetővé válnak az említett
jelölés és az említett VII. melléklet B. 1. b) pontjának ötödik
francia bekezdésében, illetve a 753/2002 rendelet 23. pontjában
említett kiegészítő hagyományos kifejezések. A kérdést előterjesztő
bíróság feladata annak értékelése, hogy az alapügyben szóban forgó
kifejezések okozhatnak-e ilyen veszélyt.

2) Az 1512/2005 rendelettel módosított 753/2002 rendelet
24. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy egy
hagyományos kifejezés e rendelkezés értelmében vett jogellenes után-
zása vagy felidézése megvalósulhat abban az esetben, ha a szóban
forgó kifejezést lefordították egy attól eltérő nyelvre, amelyen ezt a
kifejezést ugyanezen rendelet III. mellékletében feltüntetik, ameny-
nyiben ez a fordítás megtévesztő lehet, vagy alkalmas az általa
megcélzott személyek félrevezetésére. A kérdést előterjesztő bíróság
feladata annak vizsgálata, hogy ez-e a helyzet az előtte folyó jogvi-
tában.

3) Az 1512/2005 rendelettel módosított 753/2002 rendelet
24. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet
III. mellékletében szereplő hagyományos kifejezés oltalomban
részesül mind az ugyanazon kategóriába vagy kategóriákba tartozó
borokra vonatkozóan, amelyek ugyanabból a termelő tagállamból
származnak, mint ez a hagyományos kifejezés, mind az ugyanazon
kategóriába vagy kategóriákba tartozó borokra vonatkozóan,
amelyek más termelő tagállamból származnak.

(1) HL C 237., 2006.9.30.

A Bíróság (harmadik tanács) 2008. március 13-i ítélete
(Raad van State – Hollandia előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale
Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam
(C-384/06) kontra Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Sociaal Economische Samenwerking
West-Brabant (C-385/06) kontra Algemene Directie voor de

Arbeidsvoorziening

(C-383/06–C-385/06. sz. egyesített ügyek) (1)

(Strukturális alapok – A 4253/88/EGK rendelet 23. cikkének
(1) bekezdése – A közösségi pénzügyi támogatások visszavo-
nása és visszakövetelése – EK 249. cikk – Bizalomvédelem és a

jogbiztonság védelme)

(2008/C 116/10)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad van State

Az alapeljárás felei

Felperesek: Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werk-
voorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06),
Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06)

Alperesek: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Alge-
mene Directie voor de Arbeidsvoorziening

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nederlandse Raad van
State – A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális
alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műve-
leteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehajtá-
sára vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988.
december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet 23. cikke
(1) bekezdésének értelmezése – A közösségi pénzügyi támoga-
tások visszavonása és visszakövetelése – EK 10. cikk és
EK 249. cikk – A közösségi jog általános elveinek alkalmazása

Rendelkező rész

1) Az 1993. július 20-i 2082/93/EGK tanácsi rendelettel módosí-
tott 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok
tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai Beruházási
Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő
összehangolása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i
4253/88/EGK tanácsi rendelet 23. cikkének (1) bekezdése a
visszaélésből vagy gondatlanságból származó veszteségek visszakö-
vetelésére kötelezi a tagállamokat, anélkül hogy ehhez nemzeti jogi
felhatalmazásra szükség lenne.

2) A visszaélésből vagy gondatlanságból származó veszteségek vissza-
követelésének a 2082/93 rendelettel módosított 4253/88 rendelet
23. cikkének (1) bekezdése alapján és a nemzeti jog által meghatá-
rozott végrehajtási szabályok alapján kell történnie, feltéve hogy e
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jog alkalmazása nem sérti a közösségi jog hatályát és hatékony-
ságát, és nem teszi gyakorlatilag lehetetlenné a jogalap nélkül nyúj-
tott támogatások visszakövetelését. A nemzeti bíróságnak kell a
közösségi jog maradéktalan érvényesülését biztosítania oly módon,
hogy szükség esetén nem alkalmazza, vagy [a közösségi joggal
összhangban] értelmezi azt a közigazgatási jogról szóló általános
törvényhez (Algemene wet bestuursrecht) hasonló nemzeti jogsza-
bályt, amely e visszakövetelésnek akadályát képezné. A nemzeti
bíróság az elvesztett támogatások kedvezményezettjei, illetve a
hatóság magatartásának értékelése során alkalmazhatja a jogbiz-
tonság és a bizalomvédelem közösségi jogi elvét, feltéve hogy a
Közösség érdekeit maradéktalanul figyelembe veszi. Annak, hogy a
támogatás kedvezményezettje közjogi jogi személy, e tekintetben
nincs jelentősége.

(1) HL C 310., 2006.12.16.

A Bíróság (negyedik tanács) 2008. március 13-i ítélete (a
Niedersächsisches Finanzgericht [Németország] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Securenta Göttinger
Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG kontra

Finanzamt Göttingen

(C-437/06. sz. ügy) (1)

(Hatodik HÉA-irányelv – Adóköteles vagy adómentes gazda-
sági tevékenységeket és nem gazdasági tevékenységeket is foly-
tató adóalany – Az előzetesen felszámított HÉA-ra vonatkozó
adólevonási jog – Részvények és atipikus részesedések kibocsá-
tásával összefüggő költségek – Az előzetesen felszámított
HÉA-nak a tevékenység gazdasági jellege szerinti megosztása

– A levonható arányosított adó kiszámítása)

(2008/C 116/11)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Niedersächsisches Finanzgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermö-
gensmanagement AG

Alperes: Finanzamt Göttingen

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Niedersächsisches
Finanzgericht – A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogsza-
bályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rend-
szer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL 145., 1. o.; magyar
nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 2. cikke

1. pontjának és 17. cikke (5) bekezdésének értelmezése – Rész-
vénytársaság tőkeemelése részvény- és csendestársi részesedéski-
bocsátás útján – Az irányelv 2. cikkének 1. pontja szerinti ellen-
szolgáltatás fejében teljesített szolgáltatás – A HÉA levonható-
sága az adóalany gazdasági tevékenységével való közvetlen és
egyenes kapcsolat feltételével – Az irányelv 17. cikkének
(5) bekezdése szerinti részleges levonhatóság

Rendelkező rész

1) Ha valamely adóalany adóköteles és adómentes gazdasági tevékeny-
ségeket és a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes
adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelv hatálya alá nem tartozó nem gazdasági
tevékenységeket is végez, a részvények és atipikus csendestársi része-
sedések kibocsátásával összefüggő költségekre eső hozzáadottérték-
adó csak akkor vonható le, ha e költségek az adóalanynak az ezen
irányelv 2. cikkének 1. pontja szerinti gazdasági tevékenységéhez
kapcsolódnak.

2) Az előzetesen felszámított hozzáadottérték-adóösszegeknek a gazda-
sági tevékenységek és a nem gazdasági tevékenységek közti megosz-
tására vonatkozó módszerek és feltételek a 77/388 hatodik irányelv
szerinti meghatározása a tagállamok mérlegelési jogkörébe tartozik,
amelyek e jogkör gyakorlása során kötelesek figyelembe venni ezen
irányelv célját és szerkezetét, és e tekintetben olyan számítási módot
kötelesek meghatározni, amely objektíven tükrözi a felmerült költsé-
geknek e két tevékenységre eső tényleges arányát.

(1) HL C 326., 2006.12.30.

A Bíróság (hetedik tanács) 2008. március 13-i ítélete
(a Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
siciliana – Olaszország előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna,
Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia,

Regione Sicilia kontra Domenico Valvo

(C-78/07. sz. ügy) (1)

(Mezőgazdaság – 2328/91/EGK rendelet és 950/97/EK rende-
let – A 17. és a 18. cikk – Állandó jellegű természeti
hátrányok után járó kompenzációs támogatás – Öregségi
nyugellátásra jogosult mezőgazdasági termelők – Kompenzá-

ciós támogatásra való jogosultság – Korlátok)

(2008/C 116/12)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
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