
A Bíróság (harmadik tanács) 2010. március 4-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság 

(C-197/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 95/59/EK irányelv — A 
dohánygyártmányok fogyasztását érintő, a forgalmi adókon 
kívüli egyéb adók — 9. cikk (1) bekezdés — A termékek 
legmagasabb kiskereskedelmi árának a gyártók és az impor
tőrök általi szabad meghatározása — A cigaretta kiskereske
delmi minimálárát előíró nemzeti szabályozás — A dohány
termékek „közegészség céljával ellentétes reklámáron” történő 
értékesítését megtiltó nemzeti szabályozás — „Az árszínvonal 
ellenőrzésére vagy a meghatározott árak betartására vonat
kozó nemzeti jogszabályok” fogalma — Igazolás — A 
közegészség védelme — Az Egészségügyi Világszervezet 

Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye) 

(2010/C 113/07) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és W. Mölls 
meghatalmazottak) 

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues, J.-S. 
Pilczer, J.-C. Gracia és B. Beaupère-Manokha meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A dohánygyártmányok 
fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló, 
1995. november 27-i 95/59/EK tanácsi irányelv (HL L 291., 40. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 283. o.) 9. 
cikke (1) bekezdésének megsértése — Minimálár meghatározása 
— Az áruk szabad mozgásának akadályozása — A közegészség 
védelme — Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellen 
őrzési Keretegyezményének (HL 2004. L 213., 8. o.) relevanciája 

Rendelkező rész 

1. A Francia Köztársaság — mivel a Franciaországban forgalomba 
hozott cigaretta tekintetében minimálár-rendszert fogadott el és 
tart hatályban, valamint megtiltja a dohánytermékeknek a 
„közegészség céljával ellentétes reklámáron” történő értékesítését 
— nem teljesítette a 2002. február 12-i 2002/10/EK tanácsi 
irányelvvel módosított, a dohánygyártmányok fogyasztását érintő, a 
forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló, 1995. november 27-i 
95/59/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdéséből eredő 
kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 183., 2008.7.19. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2010. március 4-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság 

(C-198/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 95/59/EK irányelv — A 
dohánygyártmányok fogyasztását érintő, a forgalmi adókon 
kívüli egyéb adók — A 9. cikk (1) bekezdése — A termékeik 
legmagasabb kiskereskedelmi árának a gyártók és az impor
tőrök általi szabad meghatározása — A cigaretta kiskereske
delmi minimálárát, valamint a finomra vágott dohány kiske
reskedelmi minimálárát előíró nemzeti szabályozás — Igazolás 
— A közegészség védelme — Az Egészségügyi Világszervezet 

Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye) 

(2010/C 113/08) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: W. Mölls és R. Lyal 
meghatalmazottak) 

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselők: E. Riedl, J. Bauer és C. 
Pesendorfer meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A dohánygyártmányok 
fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló, 
1995. november 27-i 95/59/EK tanácsi irányelv (HL L 291., 40. 
o., magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 283. o.) 9. 
cikke (1) bekezdésének megsértése — A dohánygyártmányok 
kiskereskedelmi minimálárának hatóságok általi meghatározása 

Rendelkező rész 

1. Az Osztrák Köztársaság — mivel olyan szabályzást fogadott el és 
tart hatályban, amely szerint államilag meghatározott a cigaretták 
és a cigaretták sodrására szánt finomra vágott dohány minimálára 
— nem teljesítette a 2002. február 12-i 2002/10/EK tanácsi 
irányelvvel módosított, a dohánygyártmányok fogyasztását érintő, a 
forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló, 1995. november 27-i 
95/59/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdéséből eredő 
kötelezettségeit. 

2. A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 197., 2008.8.2.
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