
— e hatóság köteles meghallgatni azon gazdasági szereplőket, 
akiknek ilyen intézkedéseket írtak elő, hacsak a helyzet sürgős
sége nem kívánja meg azt, hogy az illetékes hatóság azonnal 
intézkedjen; 

— az említett hatóság köteles továbbá felhívni többek között 
azokat a személyeket, akiknek a területén ezen intézkedéseket 
végre kell hajtani, hogy nyújtsák be észrevételeiket, amelyeket 
figyelembe vesz, és 

— e hatóságnak figyelembe kell vennie a 2004/35 irányelv II. 
mellékletének 1.3.1. pontjában említett kritériumokat, továbbá 
ezen irányelv 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően az általa 
e tekintetben elfogadott határozatban fel kell tüntetnie a 
választásának pontos indokait, valamint adott esetben azon 
indokokat, amelyek igazolhatják, hogy az említett kritériu
mokra tekintettel például a környezet helyzetének sürgőssége 
miatt nem volt szükséges vagy nem történhetett részletes vizs
gálat. 

2. Az alapügyekéhez hasonló körülmények között a 2004/35 irány
elvvel nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé 
teszi az illetékes hatóság számára, hogy a környezeti felszámolási 
intézkedésekkel érintett gazdasági szereplőknek a területeik haszná
latához való jogát attól a feltételtől tegye függővé, hogy az ezen 
intézkedésekkel megkövetelt munkálatokat elvégzik még akkor is, 
ha az említett területeket ezen intézkedések nem érintik azon oknál 
fogva, hogy azok már korábbi „tisztítási” intézkedések tárgyát 
képezték vagy sosem voltak szennyezettek. Azonban az ilyen intéz
kedést igazolni kell a környezeti helyzet súlyosbodása ott történő 
megakadályozásának célkitűzésével, ahol a környezeti felszámolási 
intézkedéseket alkalmazzák, vagy az elővigyázatosság elve alapján 
azzal a célkitűzéssel, amely más környezeti károknak a gazdasági 
szereplők ezen felszámolási intézkedések tárgyát képező egész 
tengerparttal határos említett területein történő megjelenése vagy 
felbukkanása megelőzésére irányul. 

( 1 ) HL C 301., 2008.11.22. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2010. március 11-i ítélete (a 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 

Attanasio Group Srl kontra Comune di Carbognano 

(C-384/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(EK 43. cikk és EK 48. cikk — Közúti üzemanyagtöltő állo
mások közötti kötelező minimális távolságot előíró regionális 
szabályozás — A Bíróság hatásköre és az előzetes döntésho
zatal iránti kérelem elfogadhatósága — Letelepedés szabad

sága — Korlátozás) 

(2010/C 113/14) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Attanasio Group Srl 

Alperes: Comune di Carbognano 

A Felgas Petroli Srl részvételével 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale Amministra
tivo Regionale del Lazio — A közúti üzemanyagtöltő állomások 
közötti kötelező minimális távolságot előíró nemzeti szabályo
zásnak az EK 43., EK 48., EK 49. és EK 56. cikkel, valamint a 
gazdasági verseny és a hátrányos megkülönböztetés tilalma 
közösségi elvével való összeegyeztethetősége. 

Rendelkező rész 

Az EK 43. cikket az EK 48. cikkel összefüggésben úgy kell értelmezni, 
hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló, olyan belső jogi szabályozás, 
amely a közúti üzemanyagtöltő állomások között kötelező minimális 
távolságot ír elő, a letelepedés EK-Szerződésben biztosított szabadsága 
korlátozásának minősül. Az alapjogvitához hasonló körülmények 
között ez a korlátozás nem tűnik igazolhatónak a közúti közlekedés 
biztonságához, az egészség és a környezet védeleméhez, valamint 
fogyasztók számára nyújtott szolgáltatás ésszerűsítéséhez fűződő 
célokkal, amit az előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. 

( 1 ) HL C 301., 2008.11.22. 

A Bíróság (második tanács) 2010. március 4-i ítélete — 
Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo 
Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier 
Solana Ramos kontra Európai Parlament, az Európai Unió 

Tanácsa 

(C-496/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Tisztviselők — A besorolásiosztály-váltási 
belső versenyvizsgák régi személyzeti szabályzat hatálya alatti 
sikeres teljesítése — Az új személyzeti szabályzat hatályba
lépése — A besorolásra vonatkozó átmeneti rendelkezések — 
Jogellenességi kifogás — Szerzett jogok — Jogos bizalom — 
Egyenlő bánásmód — A gondos ügyintézés elve és a gondos

kodási kötelezettség) 

(2010/C 113/15) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Fellebbezők: Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo 
Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier 
Solana Ramos (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)
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A többi fél az eljárásban: Európai Parlament (képviselők: L. G. 
Knudsen és K. Zejdová meghatalmazottak), az Európai Unió 
Tanácsa (képviselők: M. Bauer és K. Zieleśkiewicz meghatalma
zottak) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-47/05. sz., Angé 
Serrano és társai kontra Parlament ügyben 2008. szeptember 
18-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben 
az Elsőfokú Bíróság elutasította a fellebbezők besorolására 
vonatkozó, az Európai Közösségek tisztviselőinek 2004. 
március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 
124., 1. o.) módosított személyzeti szabályzata XIII. mellékle
tében előírt átmeneti rendelkezések és többek között a személy
zeti szabályzat 2. cikke alapján hozott egyéni határozatainak 
megsemmisítése iránti kérelmét — A régi személyzeti szabályzat 
hatálya alatt szervezett versenyvizsga sikeres teljesítése után az 
új személyzeti szabályzat hatálybalépése következtében történő 
besorolás megsemmisítése — A megtámadott határozatok 
érvénytelenítése ellenére az eljáráshoz fűződő érdek fenntartása 
— A szerzett jogok fenntartásának elve és a bizalomvédelem 
elve — Egyenlő bánásmód elve 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezéseket elutasítja. 

2. A Bíróság a csatlakozó fellebbezést elutasítja. 

3. P. Angé Serrano, J.-M. Bras, A. Orcajo Teresa, D. Decoutere, A. 
Hau és J. Solana Ramos, az Európai Parlament és az Európai 
Unió Tanácsa maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2010. március 11-i ítélete (a 
Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Telekomunikacja Polska 
SA w Warszawie kontra Prezes Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej 

(C-522/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Elektronikus hírközlés — Távközlési szolgáltatások — 
2002/21/EK irányelv — 2002/22/EK irányelv — Szolgálta
tások nyújtásáról szóló szerződés megkötésének valamely 
másik szolgáltatásról szóló szerződés megkötéséhez való 

kapcsolása — Tilalom — Szélessávú internet) 

(2010/C 113/16) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Naczelny Sąd Administracyjny 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Telekomunikacja Polska S.A. w. Warszawie 

Alperes: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Naczelny Sąd Admi
nistracyjny — A Szerződés 95. cikke, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzá
férésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 
7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (hozzá
férési irányelv) (HL L 108., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. 
fejezet, 29. kötet, 323. o.) (13) preambulumbekezdése, valamint 
5. és 8. cikke, az elektronikus hírközlő hálózatok és az elekt
ronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. 
március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL L 108., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. 
kötet, 337. o.) rendelkezései, az elektronikus hírközlő hálózatok 
és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozá
sáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (keretirányelv) (HL L 108., 33. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 349. o.) (1) és (28) 
preambulumbekezdése, 1. cikkének (3) bekezdése, valamint 3., 
7., 8., 14., 15., 16. és 19. cikke, valamint az egyetemes szol
gáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasz
nálói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 
(HL L 108., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. 
kötet, 367. o.) (26) preambulumbekezdése, valamint 16. és 17. 
cikke értelmezése — Nemzeti szabályozás, amely valamennyi 
hírközlési szolgáltató számára megtiltja, hogy a szolgáltatások 
nyújtásáról szóló szerződés megkötését valamely másik szolgál
tatás igénybevételéhez kapcsolják — A szélessávú internet- 
hozzáférést biztosító szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés 
megkötésének valamely telefonszolgáltatásra irányuló szerződés 
megkötésétől történő függővé tétele 

Rendelkező rész 

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgál
tatások közös keretszabályozásáról (Keretirányelv) szóló, 2002. 
március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és 
az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő háló
zatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv) szóló, 2002. 
március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy 
kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabá
lyozás, mint a távközlésről szóló 2004. július 16-i törvény (ustawa — 
Prawo telekomunikacyjne) 57. cikke (1) bekezdésének 1. pontja az 
alapügy tényállásának megvalósulásakor hatályos változatában, amely 
megtiltja, hogy a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződésnek a 
végfelhasználó általi megkötését valamely másik szolgáltatás igénybe
vételéről szóló szerződés megkötéséhez kapcsolják. 

A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK 
tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2006/2004/EK európai
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