
A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2010. 
szeptember 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem — G. A. P. Peeters-van Maasdijk 
kontra Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen 

(C-455/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/29) 

Az eljárás nyelve: holland 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Centrale Raad van Beroep (Hollandia) 

Az alapeljárás felei 

Felperes: G. A. P. Peeters-van Maasdijk 

Alperes: Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werkne
mersverzekeringen 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Úgy kell-e értelmezni az 1408/71 rendelet ( 1 ) 71. cikke (1) 
bekezdésének b) pontját, hogy ez a cikk olyan munkaválla
lóra is alkalmazandó, aki a határterületen fekvő lakóhelyét 
az utolsó foglalkoztatását követően, azonban munkaképte
lenségi ellátás folyósítása alatt az illetékes államon kívüli 
másik tagállamba helyezi át? 

2. Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 45. cikket vagy az EUMSZ 
21. cikket, hogy azokkal összeegyeztethető az olyan nemzeti 
rendelkezés, mint a WW 19. cikke (1) bekezdésének f) 
pontja, amely szerint a munkanélküli ellátásra való jogo
sultság feléledése attól függ, hogy az érintett lakóhelye 
Hollandia területén van-e, még ha az érintett közvetlenül a 
holland határ mellett lakik és teljesen a holland munkaerő
piachoz igazodik is? 

( 1 ) A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi 
rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 
1. kötet, 35. o.). 

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2010. 
szeptember 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem — Asociación Nacional de Expendedores 
de Tabaco y Timbre (ANETT) kontra Administración 

del Estado 

(C-456/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/30) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunal Supremo (Spanyolország). 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y 
Timbre (ANETT). 

Alperes: Administración del Estado 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérelem 

„Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34. cikkének 
(korábbi EK 28. cikk) értelmezése alapján a Szerződés által 
tiltott mennyiségi korlátozásnak vagy azzal azonos hatású intéz
kedésnek minősül-e az a spanyol nemzeti szabályozás által felál
lított tilalom, amelynek értelmében a dohányüzletek üzemeltetői 
a más tagállamokból származó feldolgozott dohánytermékek 
tekintetében nem folytathatnak importőri tevékenységet?” 

A Törvényszék (hatodik tanács) T-401/09. sz., Marcuccio 
kontra Bíróság ügyben 2010. július 6-án hozott végzés 
ellen Luigi Marcuccio által 2010. szeptember 21-én 

benyújtott fellebbezés 

(C-460/10. P. sz. ügy) 

(2010/C 328/31) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Fellebbező: Luigi Marcuccio (képviselő: G. Cipressa ügyvéd) 

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Bírósága 

A fellebbező kérelmei 

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság: 

— teljes egészében, bármiféle kivétel nélkül helyezze hatályon 
kívül a Törvényszék (hatodik tanács) T-401/09. sz., 
Marcuccio kontra Bíróság ügyben 2010. július 6-án hozott 
végzését; 

— állapítsa meg, hogy az első fokon benyújtott, a megtámadott 
végzés alapjául szolgáló kereset teljes egészében, kivétel 
nélkül elfogadható; 

emellett: 

— elsődlegesen teljes egészében, bármiféle kivétel nélkül adjon 
helyt az első fokon benyújtott keresetben szereplő 
igényeknek, kötelezze az elsőfokú eljárás alperesét arra, 
hogy térítse meg a fellebbezőnek az összes eljárásban felme
rült minden költséget és tiszteletdíjat;
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