
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;
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— semmisítse meg a Bizottság (Adóügyi és Vámuniós Főigaz
gatóság) azon határozatát, amelyben elutasította a fellebbező 
által „a jövedéki termékek Európai Közösségen belüli mozgá
sának az adófelfüggesztési szabályozással összhangban lévő 
felügyeletére szolgáló telematikai rendszerek leírása, kiépí
tése, karbantartása és műszaki támogatása (EMCS-DEV)” 
címet viselő, TAXUD/2004/AO-004. sz. szerződésre 
irányuló közbeszerzési eljárásban (HL 2004/S 139-118603) 
benyújtott ajánlatot, és a szerződést más ajánlattevőnek 
ítélte oda; 

— a Bizottságot kötelezze a fellebbező eljárási és egyéb költsé
geinek viselésére, beleértve az elsőfokú eljárás költségeit a 
jelen fellebbezés elutasítása esetén is, valamint a jelen felleb
bezés költségeit, amennyiben a Bíróság a fellebbezésnek 
helyt ad. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A fellebbező azt állítja, hogy a vitatott ítéletet a következő 
okokból kell hatályon kívül helyezni: 

Először is azért, mert a Törvényszék a költségvetési rendelet 89. 
cikke (1) bekezdésének, valamint az egyenlő bánásmód, a hátrá
nyos megkülönböztetés tilalma, az átláthatóság és a verseny 
szabadsága elvének téves értelmezése révén tévesen alkalmazta 
a jogot, amikor elutasította a fellebbező azon jogalapját, amely 
szerint nem bocsátották a fellebbező rendelkezésére a műszaki 
információk két olyan kategóriáját, amelyek a szóban forgó 
szerződésre vonatkozó ajánlat elkészítéséhez szükségesek voltak, 
nevezetesen az EMCS pontos műszaki leírását, valamint az 
NCTS forráskódját, tervét és műszaki leírását. 

Másodszor a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen 
alkalmazta a jogot, amikor arra a megállapításra jutott, hogy a 
Bizottság által adott indokolás lehetővé tette a fellebbező 
számára jogainak érvényesítését. Konkrétan a Törvényszék téve
dett, amikor úgy ítélte meg, hogy az Adóügyi és Vámuniós 
Főigazgatóság elegendő információt közölt a fellebbezővel 
ahhoz, hogy az „lehetővé [tegye] számára […] [jogainak érvé
nyesítését], a Törvényszék számára pedig azt, hogy felülvizs
gálati jogkörét gyakorolja”. 

Harmadszor a Törvényszék tévedett ítéletének 102-116. pont
jában, amikor úgy ítélte meg, hogy a fellebbező nem támasz
totta alá azon állítását, amely szerint az odaítélési szempontok 
„homályos[ak] és szubjektív jelleg[űek]” voltak. A fellebbező — 
különösen az ajánlatkérő szerv által elvárt munka terjedelmével 
és az NCTS-nek az ajánlatkérő szerv által kért potenciális újra
felhasználása mértékével kapcsolatos teljes bizonytalanságra 
tekintettel — úgy véli, hogy megsértették a költségvetési 
rendelet 97. cikkének (1) bekezdését és a 92/50 irányelv ( 1 ) 
17. cikkének (1) bekezdését. 

Végül a fellebbező szerint úgy tűnik, hogy a Törvényszék 
tévesen alkalmazta a jogot, amikor a nyilvánvaló mérlegelési 
hibára alapított jogalapot illetően azt állapította meg, hogy a 
fellebbező az érvelésében általános kijelentésekre szorítkozott, 
és ennek következtében nem tudta bizonyítani, hogy az állító
lagos hibák befolyásolták-e, és ha igen, hogyan, az ajánlatok 
bírálatának végeredményét. 

( 1 ) A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK 
tanácsi irányelv (HL L 209., 1992.7.24., 1. o.; magyar nyelvű külön
kiadás 6. fejezet, 1. kötet, 322. o.) 

2010. június 16-án benyújtott kereset — Európai Bizottság 
kontra Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült 

Királysága 

(C-301/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/36) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Pardo Quintillán 
meghatalmazott, A.-A. Gilly meghatalmazott) 

Alperes: Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy Nagy Britannia és Észak-Íror
szág Egyesült Királysága — mivel nem biztosította a telepü
lési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 
91/271/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) 3. cikkének (1) és (2) bekez
dése, valamint I. mellékletének A. szakasza szerinti megfe
lelő gyűjtőrendszerek létesítését Whitburnben, valamint a 
becktoni és crossnessi gyűjtőrendszerek létesítését 
Londonban, továbbá a Becktonból, Crossnessből és 
Mogdenből érkező szennyvíznek a londoni szennyvíztisztító 
telepen történő, az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése, 4. 
cikkének (3) bekezdése, 10. cikke és I. mellékletének B. 
szakasza szerinti megfelelően kezelését — nem teljesítette 
az ezen rendelkezésekből eredő kötelezettségeit, 

— Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát köte
lezze a költségek viselésére.
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