
Az alapeljárás felei 

Felperes: Axel Walz 

Alperes: Clickair S.A. 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről 
szóló, 1999. május 28-án Montrealban aláírt egyezmény 22. 
cikkének (2) bekezdésében szereplő, a felelősség korlátozásaként 
meghatározott összeghatár magában foglalja-e a poggyász 
elvesztése miatti anyagi és erkölcsi károkat is? 

A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2009. február 17- 
én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 
Alexander Hengartner, Rudolf Gasser kontra Voralberger 

Landesregierung 

(C-70/09. sz. ügy) 

(2009/C 102/17) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Verwaltungsgerichtshof 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Alexander Hengartner, Rudolf Gasser 

Alperes: Voralberger Landesregierung 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

Ha a vadászati jog jogosultja az elejtett vadat belföldön értéke-
síti, a vadászati tevékenységet az EK 43. cikk értelmében vett 
önálló vállalkozói tevékenységnek kell-e tekinteni akkor is, ha e 
tevékenységgel összességében nem kívánnak nyereséget elérni? 

A Cour de Cassation (Franciaország) által 2009. február 18- 
án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 
Établissement Rimbaud SA kontra Directeur général des 
impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence 

(C-72/09. sz. ügy) 

(2009/C 102/18) 

Az eljárás nyelve: francia 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Cour de Cassation (Franciaország). 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Établissement Rimbaud SA. 

Alperesek: Directeur général des impôts, Directeur des services 
fiscaux d'Aix-en-Provence. 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

Ellentétes-e az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 
40. cikkével a code général des impôts 990. D és azt követő 
cikkeinek alkalmazandó szövegében foglalthoz hasonló nemzeti 
szabályozás, amely a Franciaországban illetőséggel rendelkező 
társaságokat mentesíti a tulajdonukban álló franciaországi 
fekvésű ingatlanok forgalmi értékének 3%-át kitevő adó megfi-
zetése alól, és e mentességet az Európai Gazdasági Térség olyan 
államában illetőséggel rendelkező társaság esetében, amely nem 
tagja az Európai Uniónak, attól teszi függővé, hogy Franciaor-
szág és ezen állam kötött e kölcsönös segítségnyújtási egyez-
ményt az adókijátszás és adóelkerülés elleni küzdelem területén, 
vagy attól, hogy az állampolgárság alapján történő hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát rögzítő nemzetközi szerződés 
alapján az e jogi személyeket terhelő adó nem lehet magasabb 
a franciaországi illetőségű társaságokra háruló adónál? 

A Cour de cassation (Belgium) által 2009. február 18-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 
Bâtiments et Ponts Construction SA, Thyssenkrupp 

Industrieservice kontra Berlaymont 2000 SA 

(C-74/09. sz. ügy) 

(2009/C 102/19) 

Az eljárás nyelve: francia 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Cour de cassation (Belgium) 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Bâtiments et Ponts Construction SA, Thyssenkrupp 
Industrieservice 

Alperes: Berlaymont 2000 SA.
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