
3. Az alapeljárás körülményeire figyelemmel úgy kell-e értel
mezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. 
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 63. cikkét, hogy: 

a) az megengedi, hogy a vámáru-nyilatkozat elfogadásának 
jogszerűségét az áru kiadása után bíróság előtt vitassák, 
vagy pedig úgy, hogy 

b) a vámáru-nyilatkozat elfogadása nem megtámadható, 
mivel azzal csak az áru vámhatóságnál történő bejelen
tését rögzítik és a behozatali vámtartozás keletkezésének 
időpontját határozzák meg, és az nem minősül a helyes 
tarifális besorolás és az e nyilatkozat alapján fizetendő 
vám összegének kérdésében hozott vámhatósági hatá
rozatnak? 

( 1 ) HL L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 
307. o. 

A Kammergericht Berlin (Németország) által 2010. március 
18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen 
Rechts kontra JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt 

Branch 

(C-144/10. sz. ügy) 

(2010/C 148/26) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Kammergericht Berlin 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentli
chen Rechts 

Alperes: JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Kiterjed-e a polgári és kereskedelmi ügyekben a jogható
ságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtá
sáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi 
rendelet ( 1 ) (a továbbiakban: 44/2001 rendelet) 22. cikke 
2. pontjának hatálya azon jogvitákra is, amelyekben vala
mely társaság vagy jogi személy valamely jogügyletből 

fakadó igény vele szembeni érvényesítése esetén azzal véde
kezik, hogy a létesítő okirat megsértése miatt érvénytelenek 
a szervei által meghozott, a jogügylet megkötését eredmé
nyező határozatok? 

2. Az 1) pontban szereplő kérdésre adandó igenlő válasz 
esetén alkalmazandó-e a 44/2001 rendelet 22. cikkének 2. 
pontja a közjogi jogi személyekre is, amennyiben azok 
szervei határozatainak érvényességét polgári bíróságok vizs
gálják felül? 

3. A 2) pontban szereplő kérdésre adandó igenlő válasz esetén 
a jogvita során később megkeresett tagállam bírósága akkor 
is köteles-e felfüggeszteni az eljárást a 44/2001 rendelet 27. 
cikke alapján, ha a joghatóságot kikötő megállapodással 
szemben azzal érvelnek, hogy az a valamelyik fél szervei 
által meghozott, a létesítő okirata értelmében érvénytelen 
határozatok alapján ugyancsak érvénytelen? 

( 1 ) HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 
42. o. 

A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2010. március 22-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eva- 
Maria Painer kontra Standard VerlagsGmbH, Axel 
Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL- 
Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. 
DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung 

GmbH & Co KG 

(C-145/10. sz. ügy) 

(2010/C 148/27) 
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Felperesek: Eva-Maria Painer 
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KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen 
Zeitung GmbH & Co KG
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