
Tárgy

Megsemmisítés iránti kereset – A Közösségen kívüli projek-
tekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére
az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról
szóló, 2006. december 16-i 2006/1016/EK tanácsi határozat
(HL L 414., 95. o.) – A jogi alap megválasztása – EK 181a. cikk
– Elsősorban a fejlődő országokat érintő határozat – A kettős
jogi alapra való hivatkozás szükségessége – EK 179. és
EK 181a. cikk

Rendelkező rész

1) A Bíróság a Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelga-
ranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak
nyújtott közösségi garanciáról szóló, 2006. december 19-i
2006/1016/EK tanácsi határozatot megsemmisíti.

2) A Bíróság a 2006/1016 határozat joghatásait fenntartja az
Európai Beruházási Bank finanszírozási tevékenységei tekintetében,
amelyeket addig végez, amíg az új határozat – a jelen ítélet kihirde-
tésétől számított tizenkét hónapon belül a megfelelő jogalapra,
úgymint együttesen az EK 179. cikkre és az EK 181a. cikkre alap-
ítva – hatályba lép.

3) A Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére,
az Európai Közösségek Bizottságának költségei kivételével.

4) Az Európai Közösségek Bizottsága maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 155., 2007.7.7.

A Bíróság (második tanács) 2008. november 6-i ítélete –

Görög Köztársaság kontra az Európai Közösségek
Bizottsága

(C-203/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Abujai [Nigéria] közös diplomáciai képviselet
építésére vonatkozó projekt – A Görög Köztársaság által fize-
tendő pénzösszegek megtérítése – A Bizottság által a száraz-
földi Görögország regionális operatív programjáért fizetett

összeg beszámítása)

(2008/C 327/04)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Görög Köztársaság (képviselők: P. Mylonopoulos,
S. Trekli és Z. Stavridi meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: I. Zervas és D. Triantafyllou meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (első tanács) a T-231/04. sz., Görög
Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2007. január 17-én hozott
azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú
Bíróság – mint alaptalant – elutasította annak a bizottsági hatá-
rozatnak a megsemmisítése iránti keresetet, amelynek révén a
Bizottság beszámítással beszedte azokat a pénzösszegeket,
amelyekkel az Európai Unió tagállamai közös abujai (Nigéria)
diplomáciai képviseletének létrehozásával kapcsolatos
I. és II. Abuja-projektben való részvételét követően a Görög
Köztársaság tartozott.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 155., 2007.7.7.

A Bíróság (harmadik tanács) 2008. november 6-i ítélete (a
Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntés-
hozatal iránti kérelme) – Trespa International B.V. kontra

Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V.

(C-248/07. sz. ügy) (1)

(A Közösségi Vámkódex végrehajtási rendelete – 291. cikk és
297. cikk – Kedvezményes tarifális elbánás – Meghatározott
cél – „Az árukat szabad forgalomba bocsátás céljából behozó
vagy behozató személy” fogalma – „Az áruk Közösségen belüli

átadásának” fogalma – Az „átvevő” fogalma)

(2008/C 327/05)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperes: Trespa International B.V.

Alperes: Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V., Mesdwestvaco
Europe B.V.B.A.
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Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hof van beroep te
Antwerpen – A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendel-
kezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK
bizottsági rendelet (HL L 253., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás
2. fejezet, 16. kötet, 133. o.) 1a. cikkének, 291. cikkének és
297. cikkének értelmezése – A „Közösségen belüli áruátadás”,
„az árukat szabad forgalomba bocsátás céljából behozó vagy
behozató személy” és az „átvevő” fogalma.

Rendelkező rész

1) Az 1997. január 20-i 89/97/EK bizottsági rendelettel módosított,
a 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági
rendelet 291. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, az e
bekezdésben említett, az árut „behozó vagy behozató személy”
fogalma az áru címzettjére utal, akinek a szándékában áll az
árunak az előírt célra való felhasználása, függetlenül attól, hogy a
vámáru-nyilatkozatot maga teszi meg, vagy a Vámkódex
5. cikkének értelmében képviselő útján jár el. Az említett fogalomba
nem tartozik bele e személynek a vámhatóságok előtt eljáró képvise-
lője, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a Vámkódex 5. cikke
(4) bekezdésének második bekezdése alapján ez utóbbit úgy kell
tekinteni, mint aki a saját nevében és saját érdekében jár el, és aki
ezért importőrnek minősül.

2) A 89/97 rendelettel módosított 2454/93 rendelet 297. cikkének
(1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem került sor az áruk
Közösségen belüli átadására abban az esetben, ha azokat Belgiu-
mban hozták be, majd ezt követően Hollandiába szállították őket,
amennyiben az engedéllyel rendelkező személy a végső importőr
javára jár el, amely körülményt a kérdést előterjesztő bíróságnak kell
ellenőriznie. Önmagában annak, hogy az árukat Belgiumban
hozták be, és a vámkezelésre ott került sor, majd Hollandiába szál-
lították, nincs jelentősége annak megállapítása szempontjából, hogy
e rendelkezés értelmében fennáll-e az átadás. Átadás esetén az átve-
vőnek az említett rendelet 291. cikkének megfelelően kiállított
engedéllyel kell rendelkeznie.

3) A 89/97 rendelettel módosított 2454/93 rendelet 297. cikkének
(1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ott említett „átvevő”
fogalma alatt nem azt a vámügynököt kell érteni, aki a vámalaki-
ságokat az importőr javára teljesíti.

(1) HL C 170., 2007.7.21.

A Bíróság (első tanács) 2008. november 6-i
ítélete (a Regeringsrätten [Svédország] előzetes döntésho-
zatal iránti kérelme) – Kollektivavtalsstiftelsen TRR

Trygghetsrådet kontra Skatteverket

(C-291/07. sz. ügy) (1)

(HÉA – Az adóköteles tevékenység helye – Kapcsoló elv – A
megrendelő tagállamától eltérő tagállamban letelepedett szol-
gáltatásnyújtó – Adóalanyiság – Gazdasági tevékenységet és
más tevékenységet egyaránt folytató belföldi alapítvány részére

nyújtott szolgáltatások)

(2008/C 327/06)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Regeringsrätten

Az alapeljárás felei

Felperes: Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet

Alperes: Skatteverket

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Regeringsätten – A
tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan-
golásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes
adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű külön-
kiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 9. cikke (2) bekezdése
e) pontjának és 21. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint a
közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006.
november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.)
56. cikke (1) bekezdése c) pontjának és 196. cikkének értelme-
zése – Az irányelv hatálya alá nem tartozó tevékenysége tekinte-
tében más tagállamban letelepedett szolgáltatótól tanácsadási
szolgáltatást igénybevevő, gazdasági és egyéb tevékenységet
egyaránt végző nemzeti alapítvány

Rendelkező rész

Az 1999. június 17-i 1999/59/EK tanácsi irányelvvel módosított, a
tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolá-
sáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megálla-
pításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi
irányelv 9. cikke (2) bekezdésének e) pontját és a közös hozzáadottérté-
kadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi
irányelv 56. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy
az a megrendelő, aki más tagállamban letelepedett adóalanytól vesz
igénybe tanácsadói szolgáltatásokat, és mind gazdasági tevékenységeket,
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