
Az alapeljárás felei 

Felperes: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) 

Alperesek: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del 
Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Juzgado de lo Social 
Único de Algeciras — A munkavállalók jogainak a vállalko
zások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő 
védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének értelmezése — Az átruházást követően autonó
miáját megőrző vállalkozás vagy intézmény munkavállalói 
képviselőinek jogállásának és feladatkörének fenntartására 
vonatkozó kötelezettség — Az autonómia fogalma 

Rendelkező rész 

A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek 
átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv 
6. cikkének (1) bekezdése értelmében az átruházott gazdasági egység 
megőrzi autonómiáját, ha az átvevő szervezeti struktúrájában lénye
gében változatlan marad az ezen egység vezetőire az átadó szervezeti 
struktúrája keretében bízott jogkör, mely alapján viszonylag szabad és 
független módon szervezhetik meg az említett egységen belül a munkát 
az egység gazdasági tevékenységének keretében, és különösképpen az 
utasítások és rendelkezések adására, a feladatoknak a szóban forgó 
egység beosztott munkavállalói számára történő kiosztására vonatkozó 
jogkör, valamint a rendelkezésére álló eszközök felhasználásáról való 
döntéssel kapcsolatos jogkör, mégpedig a munkáltató egyéb szervezeti 
struktúráinak közvetlen beavatkozása nélkül. 

Önmagában a legmagasabb szintű vezetők változása nem sérti az 
átruházott egység autonómiáját, amennyiben a legmagasabb szintű 
új vezetők nem rendelkeznek olyan jogkörrel, amely lehetővé tenné 
számukra ezen egység munkavállalói tevékenységének közvetlen irányí
tását, és ekképpen a munkavállalók közvetlen feletteseinek az ezen 
egységen belüli határozathozatalban történő felváltását. 

( 1 ) HL C 167., 2009.7.18. 

A Bíróság (negyedik tanács) 2010. július 29-i ítélete (a 
Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Dyrektor Izby 
Skarbowej w Białymstoku kontra Profaktor Kulesza, 
Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w 
Białymstoku, korábban Profaktor Kulesza, Frankowski, 

Trzaska spółka jawna w Białymstoku 

(C-188/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — HÉA — Levonási 
jog — A levonható összeg csökkentése a pénztárgépek alkal

mazására vonatkozó kötelezettség megsértése esetén) 

(2010/C 246/11) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Naczelny Sąd Administracyjny 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku 

Alperes: Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski 
spółka jawna w Białymstoku, korábban Profaktor Kulesza, Fran
kowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Naczelny Sąd Admi
nistracyjny — A tagállamok forgalmi adókra vonatkozó jogsza
bályainak összehangolásáról szóló, 1967. április 11-i 
67/227/EGK első tanácsi irányelv (HL 71, 1301. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 3. o.) 2. cikke első és 
második bekezdésének, valamint a tagállamok forgalmi adóra 
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzá
adottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 
1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 
145, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. 
o.) 2. cikkének, 10. cikke (1) és (2) bekezdésének, 17. cikke (1) 
és (2) bekezdésének, 27. cikke (1) bekezdésének és 33. cikke (1) 
bekezdésének az értelmezése — Olyan nemzeti szabályozás e 
rendelkezésekkel való összeegyeztethetősége, amely pénztár
gépek kötelező alkalmazását írja elő a HÉA-alanyok által nem 
adóalanyok számára történő értékesítések esetében és e kötele
zettség megsértését az előzetesen felszámított adó összegének 
30 %-a erejéig a levonási jog elvesztésével szankcionálja 

Rendelkező rész 

1. A tagállamok forgalmi adókra vonatkozó jogszabályainak össze
hangolásáról szóló 1967. április 11-i 67/227/EGK első tanácsi 
irányelv 2. cikkének első és második bekezdésében, valamint
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a 2004. január 20-i 2004/7/EK tanácsi irányelvvel módosított, 
tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehango
lásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- 
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik 
tanácsi irányelv 2. cikkében, 10. cikkének (1) és (2) bekezdésében, 
valamint 17. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
közös HÉA-rendszerrel nem ellentétes, ha valamely tagállam ideig
lenesen korlátozza az előzetesen felszámított adó levonható 
összegét olyan adóalanyok esetében, amelyek nem tartották tiszte
letben az értékesítéseik lekönyvelésének egyik alakiságát, azzal a 
feltétellel, hogy az így előírt szankció tiszteletben tartja az 
arányosság elvét. 

2. A termékeket és szolgáltatásokat terhelő adóról szóló, 2004. 
március 11-i törvény (ustawa o podatku od towarów i usług) 
111. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglaltakhoz hasonló 
rendelkezések nem minősülnek olyan „eltérő különös intézke
dések”-nek, amelyek célja a 2004/7 irányelvvel módosított 
77/388 hatodik irányelv 27. cikkének (1) bekezdése értelmében 
bizonyos adókijátszások és adókikerülések megakadályozása. 

3. A 2004/7 irányelvvel módosított 77/388 hatodik irányelv 33. 
cikke nem akadálya a termékeket és szolgáltatásokat terhelő adóról 
szóló, 2004. március 11-i törvény 111. cikkének (1) és (2) 
bekezdésében foglaltakhoz hasonló rendelkezések fenntartásának. 

( 1 ) HL C 193., 2009.8.15. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2010. július 29-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság 

(C-189/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2006/24/EK irányelv — A 
magánélet védelme — Az elektronikus hírközlési szolgálta
tások nyújtása keretében előállított vagy feldolgozott adatok 
megőrzése — Az előírt határidőn belüli átültetés 

elmulasztása) 

(2010/C 246/12) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Balta és B. Schöfer 
meghatalmazottak) 

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselő: E. Riedl meghatalma
zott) 

A felperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A nyilvánosan elérhető elekt
ronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános 
hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy 
feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 105., 54. o.) való 
megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belül 
történő elfogadásának vagy közlésének elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. Az Osztrák Köztársaság, mivel az előírt határidőn belül nem 
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a nyilvá
nosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, 
illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előál
lított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK 
irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, nem teljesítette a szóban 
forgó irányelvből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 180., 2009.8.1. 

A Bíróság (negyedik tanács) 2010. július 29-i ítélete — 
Anheuser-Busch, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), 

Budějovický Budvar, národní podnik 

(C-214/09. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 
BUDWEISER szóvédjegy lajstromozása iránti kérelem — 
Felszólalás — Az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdésének 
a) és b) pontja — A BUDWEISER és Budweiser Budvar 
korábbi nemzetközi szó- és ábrás védjegyek — A korábbi 
védjegy tényleges használata — Az említett rendelet 43. 
cikkének (2) és (3) bekezdése — A bizonyítékok „kellő 
időben” történő előterjesztése — A korábbi védjegy megújítási 

igazolása — A 40/94 rendelet 74. cikkének (2) bekezdése) 

(2010/C 246/13) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Fellebbező: Anheuser-Busch, Inc. (képviselők: V. von Bomhard és 
B. Goebel Rechtsanwälte)
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