
2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e 
értelmezni az 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet ( 2 ) (a továbbiakban: Vámkódex) 215. cikkével össze
függésben értelmezett 204. cikke (1) bekezdésének a) 
pontját, hogy ebben az esetben a vámtartozás a berakodás 
helye szerinti tagállamban keletkezik, és ez a tagállam ille
tékes a behozatali vámok beszedésére, jóllehet csak a kira
kodásnál derül ki, hogy a szállítás olyan tagállamba történt, 
amelynek vonatkozásában nem adtak ki a belső forgalomra 
vonatkozó engedélyt? 

3. Ezenfelül az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy 
kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 
szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 
irányelv ( 3 ) 61. cikkét, hogy az adott tényállás mellett a 
behozatalra a berakodás helye szerinti tagállamban kerül 
sor, és ez a tagállam illetékes a behozatalt terhelő forgalmi 
adó beszedésére, jóllehet csak a kirakodásnál derül ki, hogy 
a szállítás olyan tagállamba történt, amelynek vonatkozá
sában nem adtak ki a belső forgalomra vonatkozó enge
délyt? 

( 1 ) HL L 253., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 6. kötet, 3. o. 
( 2 ) HL L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 

307. o. 
( 3 ) HL L 347., 1. o. 
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Az eljárás nyelve: francia 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Conseil d’État 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de 
l'industrie et du gaz (Synergrid) 

Alperes: État belge 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Az olyan nemzeti rendelkezések, mint a bizonyos régi, 
munkahelyi elektromos létesítményekre vonatkozó mini

mális biztonsági követelményekről szóló, 2008. június 2-i 
királyi rendelet 8-13. cikke, amelyek a munkavállalók 
biztonságának biztosítása érdekében követelményeket írnak 
elő az elektromos létesítmények létrehozására, az elekt
romos eszközök gyártására és ezen eszközök biztonságára 
vonatkozóan, a műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megálla
pításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1. cikkének 11. pontja értel
mében vett olyan műszaki szabályoknak minősülnek-e, 
amelyek tervezeteit ugyanezen irányelv 8. cikke (1) bekez
désének első albekezdése értelmében be kell jelenteni? 

2. Az olyan nemzeti rendelkezések, mint a fent hivatkozott 
2008. június 2-i királyi rendelet 8-13. cikke, a fent hivatko
zott 98/34/EK irányelv 1. cikkének vége értelmében olyan 
intézkedéseknek minősülnek-e, amelyeket a tagállamok a 
termékeket használó személyek, különösen a munkavállalók 
védelme szempontjából szükségesnek ítélnek, és amelyek 
nincsenek hatással a termékekre? 

( 1 ) HL L 204., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 20. kötet, 
337. o. 
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Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság — mivel 
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe
leljen a tőzsdén jegyzett társaságokban az egyes részvényesi 
jogok gyakorlásáról szóló, 2007. július 11-i 2007/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 1 ), vagy legalábbis 
a kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte — 
nem teljesítette a szóban forgó irányelv 15. cikkéből eredő 
kötelezettségeit;
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