
A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2010. június 
7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 
Campa Estaciones de Servicio S.A. kontra Administración 

del Estado 

(C-285/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/33) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunal Supremo 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Campa Estaciones de Servicio S.A. 

Alperes: Administración del Estado 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

Lehetővé teszi-e az 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik 
tanácsi irányelv ( 1 ) a tagállamok számára, hogy olyan ügyletek 
esetében, amelyeknél a felek között kapcsolat áll fenn, és a 
szokásos piaci árnál lényegesen alacsonyabb árakat alkalmaznak, 
a 11. cikk A. része (1) bekezdésének a) pontjában általános 
szabályként meghatározottól — az ellenértéktől — eltérő 
adóalapot határozzanak meg a saját részre történő termékérté
kesítés és szolgáltatásnyújtás szabályai alkalmazásának kiterjesz
tésével (amint azt a HÉA-törvény 79. cikkének (5) bekezdése 
tette a 2006. november 29-i 36. törvény általi módosítást 
megelőzően), anélkül, hogy az irányelv 27. cikkében meghatá
rozott különös eljárást alkalmaznák az általános szabály alkal
mazásának mellőzésére vonatkozó felhatalmazás megszerzése 
érdekében, amellyel Spanyolország a 2006. május 15-i tanácsi 
határozat elfogadásáig nem rendelkezett? 

( 1 ) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan
golásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- 
megállapítás 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.) 

A Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (Belgium) 
által 2010. június 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem — Wamo BVBA kontra JBC NV és 

Modemakers Fashion NV 

(C-288/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/34) 

Az eljárás nyelve: holland 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Rechtbank van Koophandel te Dendermonde 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Wamo BVBA 

Alperesek: JBC NV és Modemakers Fashion NV 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Ellentétes-e az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben foly
tatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. 
május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvvel ( 1 ) a Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelsprak
tijken en de voorlichting en bescherming van de consument [a 
kereskedelemi gyakorlatokról, valamint a fogyasztók tájékozta
tásáról és védelméről szóló, 1991. július 14-i törvény] 53. 
cikkéhez hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely pontosan 
meghatározott időszakokban tiltja az árengedményekről szóló 
és azokat sejtető hirdetéseket? 

( 1 ) A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben foly
tatott 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 irányelvek, valamint a 
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) (HL 
L 149., 22. o.) 

A Törvényszék (harmadik tanács) T-50/05. sz., Evropaïki 
Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság 
ügyben 2010. március 19-én hozott ítélete ellen a 
European Dynamics SA által 2010. június 10-én 

benyújtott fellebbezés 

(C-289/10. P. sz. ügy) 

(2010/C 246/35) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Fellebbező: European Dynamics SA (képviselő: N. Korogiannakis, 
Attorney at Law) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság 

A fellebbező kérelmei 

Fellebbezésében a fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság: 

— helyezze hatályon kívül a Törvényszék határozatát;

HU C 246/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.9.11.


