
elkerülését, valamint — legalább annyira kedvező feltételek mellett, 
mint a szóban forgó rendeletben előírt feltételek — biztosítják a 
polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok szabad 
mozgását, továbbá az igazságszolgáltatás iránt az Unióban táplált 
kölcsönös bizalmat (favor executionis). 

2. Az Európai Unió Bíróságának nincs hatásköre a Nemzetközi 
Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló módosított egyezmény 
31. cikkének értelmezésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2010. május 6-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság 

(C-545/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Elektronikus hírközlés — 
2002/21/EK és 2002/22/EK irányelvek — Szélessávú szolgál
tató — A szélessávú szolgáltatásokra vonatkozó díjak enge
délyeztetésére és e szolgáltatások nyújtásának költségei 
alapján való megállapítására vonatkozó kötelezettség előírása 

— Piaci elemzés hiánya) 

(2010/C 179/11) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Nijenhuis és K. Mojze
sowicz meghatalmazottak) 

Alperes: Lengyel Köztársaság (képviselők: M. Dowgielewicz és M. 
Szpunar meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az egyetemes szolgáltatásról, 
valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói 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.) 16. és 17. cikkének, valamint az elektronikus hírközlő háló
zatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretsza
bályozásáról 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.) 

16. és 27. cikkének megsértése — Az üzemeltetővel szemben a 
szélessávú szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjszabás 
engedélyeztetésére vonatkozó kötelezettség előzetes piaci 
elemzés nélküli megállapítása 

Rendelkező rész 

1. A Lengyel Köztársaság — mivel a szélessávú szolgáltatásokra 
vonatkozó kiskereskedelmi díjszabást előzetes piaci elemzés elvég
zése nélkül szabályozta — nem teljesítette az egyetemes szolgál
tatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elekt
ronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói 
jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv („Egyetemes szolgáltatási irányelv”) 16. és 
17. cikkének, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elekt
ronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 
2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv („Keretirányelv”) 16. és 27. cikkének együttesen értelme
zett rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Lengyel Köztárságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 82., 2009.4.4. 

A Bíróság (első tanács) 2010. május 20-i ítélete — Christos 
Gogos kontra Európai Bizottság 

(C-583/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Tisztviselők — Az egyik besorolási osztályból 
egy másik besorolási osztályba történő áthelyezésre irányuló 
belső versenyvizsga — Kinevezés — Besorolási fokozatba 
történő besorolás — A személyzeti szabályzat 31. cikkének 
(2) bekezdése — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — Pénzügyi 
természetű jogviták — Az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás 
időtartama — Ésszerű határidő — Méltányos kártérítés iránti 

kérelem) 

(2010/C 179/12) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Fellebbező: Christos Gogos (képviselők: N. Korogiannakis és P. 
Katsimani dikigoroi) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall 
meghatalmazott és P. I. Anestis dikigoros)
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Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-66/04. sz., Gogos kontra 
Bizottság ügyben 2008. október 15-én hozott ítélete ellen 
benyújtott fellebbezés, amely ítélettel az Elsőfokú Bíróság eluta
sította a fellebbezőt a kinevezésekor az A 7 besorolási foko
zatba besoroló bizottsági határozat megsemmisítése iránt 
benyújtott keresetet 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. C. Gogos és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Bíróság (negyedik tanács) 2010. január 21-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi 

Köztársaság 

(C-17/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — 
Biológiailag lebomló és növényi hulladékok ártalmatlanítására 
irányuló szolgáltatás — Nyílt közbeszerzési eljárás nélküli 

odaítélés) 

(2010/C 179/13) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Schima és C. Zadra 
meghatalmazottak) 

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: M. 
Lumma és B. Klein meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak össze
hangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi 
irányelv (HL L 209., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 
1. kötet, 322. o.) III–VI. címével összefüggésben értelmezett 8. 
cikkének megsértése — Bonn városa és valamely magánjogi 
társaság közti, a biológiailag lebomló és növényi hulladékok 
ártalmatlanításáról szóló szerződés megkötését megelőző 
formális, európai szintű közbeszerzési eljárás kiírásának hiánya 

Rendelkező rész 

1. A Németországi Szövetségi Köztársaság — mivel Bonn városa és 
a Müllverwertungsanlage Bonn GmbH formális, európai szintű 
közbeszerzési eljárás kiírását mellőzve ítélt oda a biológiailag 
lebomló és növényi hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó szol
gáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződést — nem teljesí
tette a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18- 
i 92/50/EGK tanácsi irányelv 8. cikkéből és III–VI. címéből eredő 
kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a 
költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

A Bíróság (második tanács) 2010. május 20-i ítélete (a 
Commissione tributaria provinciale di Roma 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Emiliano Zanotti kontra Agenzia delle Entrate — Ufficio 

Roma 2 

(C-56/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Uniós polgárság — EK 
18. cikk és EK 49. cikk — A jövedelemadóról szóló nemzeti 
szabályozás — A képzési költségek összessége meghatározott 
százalékának a bruttó adóból történő levonásához való jog — 
Más tagállamban látogatott egyetemi tanfolyam — Mennyi
ségi korlátozás előírása — A nemzeti állami egyetemek által 
nyújtott szolgáltatásokhoz hasonló szolgáltatásokért fizetendő 
díjak és hozzájárulások tekintetében rögzített felső határt meg 
nem haladó levonás — Területi korlátozás előírása — Az 
adóalany adóilletőségi helyéhez legközelebb eső nemzeti állami 
egyetem által nyújtott szolgáltatáshoz hasonló szolgáltatásért 
fizetendő díjak és hozzájárulások tekintetében rögzített felső 

határt meg nem haladó levonás) 

(2010/C 179/14) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Commissione tributaria provinciale di Roma 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Emiliano Zanotti 

Alperes: Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2
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