
Cour constitutionnelle – Belgium által 2008. február 22-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –

Nicolas Bressol és társai, valamint Céline Chaverot és társai
kontra a belgiumi Francia Közösség Kormánya

(C-73/08. sz. ügy)

(2008/C 116/17)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour constitutionnelle (korábban Cour d'arbitrage)/Belgium

Az alapeljárás felei

Felperes: Nicolas Bressol és társai, valamint Céline Chaverot és
társai.

Alperes: A belgiumi Francia Közösség Kormánya.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Úgy kell-e értelmezni az Európai Közösséget létrehozó szer-
ződés 12. cikkének első albekezdését, és 18. cikkének
(1) bekezdését, ugyanezen Szerződés 149. cikke
(1) bekezdésével, és (2) bekezdése második albekezdésével,
valamint 150. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdé-
sével összefüggésben, hogy annak rendelkezéseivel ellentétes,
ha valamely tagállamnak a felsőoktatást illetően hatáskörrel
rendelkező autonóm közössége – számos orvosi jellegű, első-
sorban közpénzekből finanszírozott képzés esetében a szom-
szédos tagállam diákjainak beáramlásával szembekerülve, e
szomszédos államban folytatott korlátozó politikát követően,
– olyan intézkedéseket hoz, mint a Francia Közösség a felső-
oktatás első ciklusának bizonyos kurzusain résztvevő diákok
számának szabályozásáról szóló, 2006. június 16-i rendele-
tében meghatározottak, amennyiben e Közösség elfogadható
okokra hivatkozik annak bizonyítása végett, hogy e helyzet a
költségvetés rendkívül megterhelésének veszélyével jár, és
kockáztatja a nyújtott oktatás minőségét?

2) Más válasz adandó-e az első pontban említett kérdésre, ha e
Közösség bizonyítja, hogy e helyzet következményeként túl
kevés, e Közösség területén lakóhellyel rendelkező diák
szerez diplomát ahhoz, hogy az e Közösségen belüli köze-
gészségügyi rendszer minőségének biztosítása érdekében
tartósan elegendő szakképzett orvosi személyzet álljon
rendelkezésre?

3) Más válasz adandó-e az első pontban említett kérdésre, ha e
Közösség – figyelembe véve a Szerődés 149. cikke első albe-
kezdésének utolsó mondatát, valamint a Gazdasági, Szociális
és Kulturális jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 13. cikke
(2) bekezdésének c) pontját, amely a fennálló helyzet fenntar-

tására irányuló kötelezettséget tartalmaz – a minőségi felső-
oktatáshoz való széles körű és demokratikus hozzáférés e
Közösség népessége részére történő fenntartása mellett dönt?

Nógrád Megyei Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2008.
január 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó
Kft. kontra Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági
Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági

Osztály

(C-74/08. sz. ügy)

(2008/C 116/18)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Nógrád Megyei Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft.

Alperes: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály
Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történt 2004.
május 1-i csatlakozásakor megfelelt-e az általános forgalmi
adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 38. § (1) a) pontjába
foglalt rendelkezés a Tanács hatodik irányelve (1977.
május 17.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabá-
lyainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rend-
szer: egységes adóalap-megállapítás (77/388/EGK) (1)
17. cikkében foglaltaknak?

2) Amennyiben nem felelt meg, úgy a felperesnek van-e lehető-
sége közvetlenül a hatodik irányelv 17. cikke alkalmazására
az adólevonási jog gyakorlásakor az Áfa.tv. 38. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt rendelkezéssel szemben?

(1) HL L 145., 1. o.
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