
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1) Ellentétes-e az Európai Unión belüli szolgáltatásnyújtás 
szabadságának elvével és az építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehan-
golásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi 
irányelv ( 1 ) 24. cikkének második bekezdésével a belga 
közbeszerzési szerződések elnyeréséhez szükséges nyilván-
tartásba vételi kötelezettség, amelyet a jelen esetben alkalma-
zandó ajánlattételhez szükséges dokumentáció 1.G. cikke is 
előír, amennyiben azt úgy kell értelmezni, hogy lehetővé 
teszi az ajánlatkérő számára az olyan külföldi ajánlattevők 
kizárását közbeszerzésből, amelyek nincsenek bejegyezve a 
vállalkozók nyilvántartásába, de benyújtják a nemzeti ható-
ságaik által kibocsátott, e nyilvántartásba vétellel egyenér-
tékű igazolásokat? 

2) Ellentétes-e az Európai Unión belüli szolgáltatásnyújtás 
szabadságának elvével és az építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehan-
golásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi 
irányelv 24. cikkének második bekezdésével az olyan 
hatáskör biztosítása a belga ajánlatkérők számára, amely 
alapján előírhatják a külföldi ajánlattevők számára, hogy 
belga hatóság – a vállalkozókat nyilvántartó bizottság – vizs-
gálata alá vessék a saját államuk adó- és társadalombiztosí-
tási hatóságai által kibocsátott, adó- és társadalombiztosítá-
sijárulék-fizetési kötelezettségeik szabályszerű teljesítéséről 
szóló igazolások érvényességét? 

( 1 ) HL L 199., 54. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 
163. o. 

A Commissione Tributaria Provincia di Alessandria 
(Olaszország) által 2009. február 20-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agra Srl kontra 

Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria 

(C-75/09. sz. ügy) 

(2009/C 102/20) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Commissione Tributaria Provincia di Alessandria 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Agra Srl 

Alperes: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1) a 374. sz. D.Lgs. 11. cikkének a 2913/1992/EK rendelet 
221. cikke (3) és (4) bekezdésével összefüggésben és a 
TULD (43/1973. sz. DPR) 84. cikke (3) bekezdésére figye-

lemmel értelmezett rendelkezései alapján az Agenzia delle 
Doganénak a vámmegállapítás felülvizsgálatához fűződő 
joga elévült és/vagy elveszett-e a vámáru-nyilatkozat 
időpontjától számított három éves határidő lejártával, vagy 
e határidő félbeszakadhat és/vagy nyugodhat, amennyiben 
büntetőeljárás van folyamatban a vámmegállapításban 
szereplő vámjogsértés okán? 

A Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
(Olaszország) által 2009. február 20-án benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gowan Comercio 
Internacional e servicos limitada kontra Ministero della 

Salute 

(C-77/09. sz. ügy) 

(2009/C 102/21) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Gowan Comercio Internacional e servicos limitada 

Alperes: Ministero della Salute 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

Jogszerű-e a 2006/134 irányelv, amely jelentősen korlátozta a 
fenarimol használatát, figyelemmel arra a tényre, hogy a referens 
tagállam által végzett műszaki-tudományos vizsgálat eredménye 
úgy tűnik, arra a következtetésre vezetett, hogy az említett 
használatból eredő kockázat elfogadható? 

Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-365/06. sz., Bateaux 
mouches kontra OHIM ügyben 2008. december 10-én 
hozott ítélete ellen a Compagnie des bateaux mouches 

SA által 2009. február 24-én benyújtott fellebbezés 

(C-78/09. P. sz. ügy) 

(2009/C 102/22) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Fellebbező: Compagnie des bateaux mouches SA (képviselő: G. 
Barbaut ügyvéd)

HU 2009.5.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 102/13



A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Jean-Noël 
Castanet 

A fellebbező kérelmei 

— A Bíróság a Compagnie des bateaux mouches keresetét nyil-
vánítsa elfogadhatónak; 

— a Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Közösségek 
Elsőfokú Bíróságának 2008. december 10-i határozatát (T- 
365/06. sz. ügy); 

— a Bíróság az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságát köte-
lezze a teljes költség viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A fellebbező fellebbezése alátámasztásául két jogalapra hivat-
kozik. 

Első jogalapjával a fellebbező azt állítja, hogy az Elsőfokú 
Bíróság megsértette a közösségi védjegyről szóló, 1993. 
december 20-i 40/94/EK rendelet ( 1 ) 7. cikke (1) bekezdésének 
b) pontját. E vonatkozásban először is felrója az Elsőfokú Bíró-
ságnak, hogy nem vette figyelembe a védjegy kezdetektől fogva 
fennálló, benne rejlő megkülönböztető képességét. Másodsorban 
ezen megkülönböztető képesség az idők folyamán a fellebbező 
általi használat révén fennmaradt, sőt erősödött is. Ugyanis a 
„BATEAUX MOUCHES” védjegy a fellebbező által – és kizárólag 
általa – , szajnai sétahajókázások céljából használt hajókon kerül 
feltüntetésre, és a „bateaux mouches” fordulat internetes kere-
sőbe való beírása közvetlenül a fellebbező saját honlapjára 
irányít, aki aktív védelmi politikát vezetett be védjegye visszaé-
lésszerű használatával szemben. 

Második jogalapjával a fellebbező felrója az Elsőfokú Bíró-
ságnak, hogy helytelenül értelmezte az ítélkezési gyakorlat 
által kialakított azon szempontokat, amelyek lehetővé teszik 
annak megállapítását, hogy a „BATEAUX MOUCHES” védjegy 
használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet. 
Ugyanis a védjegy megkülönböztető képességének alátámasztá-
sára alkalmas tényezőket, mint amilyen a védjegy által elfoglalt 
piaci részesedés, a védjegy használatának intenzitása, földrajzi 
kiterjedése és tartama, a vállalkozás által a védjegy reklámozása 
céljából megvalósított beruházások jelentősége és az érdekelt 
fogyasztók azon hányada, amely a védjegy miatt úgy azonosítja 
az árut, mint amely valamely meghatározott vállalkozástól szár-
mazik, az Elsőfokú Bíróságnak átfogó és nem részleges módon 
kellett volna vizsgálnia. 

( 1 ) HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. 
kötet, 146. o. 

A Συμβούλιο της Επικρατείας (Államtanács, Görögország) 
által 2009. február 25-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem – ΙΔΡΥΜΑ  ΤΥΠΟΥ Α.Ε. 
(Sajtóintézet RT) kontra Υπουργός Τύπου και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης (a sajtó és a tömegkommunikációs 

eszközök minisztériuma) 

(C-81/09. sz. ügy) 

(2009/C 102/23) 

Az eljárás nyelve: görög 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Συμβούλιο της Επικρατείας (Államtanács, Görögország) 

Az alapeljárás felei 

Felperes: ΙΔΡΥΜΑ  ΤΥΠΟΥ Α.Ε. (Sajtóintézet RT) 

Alperes: Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (a sajtó 
és a tömegkommunikációs eszközök minisztériuma) 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

A 68/151/ΕGΚ irányelvvel – amelynek 1. cikke így rendelkezik: 
„Az ezen irányelv által előírt összehangoló intézkedéseket a 
tagállamoknak az alábbi jogi formájú társaságokkal kapcsolatos 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseire kell alkal-
mazni […] – Görögországban: ανώνυμη εταιρία [részvénytár-
saság]” – ellentétes-e egy olyan nemzeti rendelkezés, mint a 
2328/1995 törvény 4. cikkének (3) bekezdése, abban a 
részében, amelyben előírja, hogy az ugyanezen cikk előző 
bekezdéseiben a televíziós műsorszolgáltatók működését szabá-
lyozó hatályos rendelkezések és etikai szabályok megsértésének 
esetére előírt pénzbírságokat nem csak az engedéllyel rendel-
kező társasággal, hanem az ezzel egyetemlegesen felelős, a rész-
vénytőkének több, mint 25%-ával rendelkező tagokkal szemben 
is ki lehet szabni. 

A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2009. 
február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem – Dimos Agios Nikalaos Kriti kontra Ypurgos 

Agrotikis Anaptixis kai Trofinon 

(C-82/09. sz. ügy) 

(2009/C 102/24) 

Az eljárás nyelve: görög 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Symvoulio tis Epikrateias
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