
A Regeringsrätten a következő kérdésekről kéri a Bíróság
döntését:

1) Az irányelv (1) adóköteles tevékenységek teljesítési helyére
vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásában termékértékesí-
tésnek tekintendő-e az olyan kábel értékesítésére és fekteté-
sére irányuló adóköteles tevékenység, amely két tagállam
területe között és a Közösség területén kívül is húzódik, és
amely a teljes költség legnagyobb részét képezi?

2) Amennyiben ez a tevékenység ehelyett szolgáltatásnyúj-
tásnak minősül, olyan ingatlanokkal kapcsolatos szolgálta-
tásnak kell-e tekinteni ezt a szolgáltatást, amely alapján a
szolgáltatásnyújtás teljesítési helyét a 9. cikk (2) bekezdése
szerint kell megállapítani?

3) Amennyiben akár az 1) vagy a 2) kérdésre adott válasz
igenlő, úgy kell-e értelmezni a 8. cikk (1) bekezdésének a)
pontját, illetve a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontját, hogy a
tevékenységet meg kell osztani a kábel területi elhelyezke-
dése alapján?

4) Amennyiben a 3) kérdésre adott válasz igenlő, úgy kell-e
értelmezni a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontját, illetve a 9.
cikk (2) bekezdésének a) pontját, valamint a 2. cikk (1)
bekezdését és a 3. cikk (1) bekezdését, hogy a hozzáadot-
térték-adót nem kell megfizetni a termékértékesítés vagy
szolgáltatásnyújtás azon része után, amely a Közösség terü-
letén kívüli térséget érint?

(1) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan-
golásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-
megállapításról szóló, 1977. május 17-i hatodik tanácsi irányelv (HL
L 145., 1977.6.13., 1. o.).

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi
Nagyhercegség ellen 2005. március 8-án benyújtott kereset

(C-115/05. sz. ügy)

(2005/C 106/39)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: G. Braun megha-
talmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg, 2005.
március 8-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíró-
ságához a Luxemburgi Nagyhercegség ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség, mivel az
előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy eleget tegyen a 78/660/EGK, a
83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társa-
ságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmé-
nyek éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonat-
kozó értékelési szabályok tekintetében történő módosítá-
sáról szóló 2001. szeptember 27-i 2001/65/EK európai
parlamenti és a tanácsi irányelvnek (1), és mivel minden
esetre azokat a Bizottságnak nem jelentette be, elmulasztotta
az irányelv alapján fennálló kötelezettségei teljesítését;

2) kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelvnek a belső jogba történő átültetésére előírt határidő
2004. január 1-jén lejárt.

(1) HL L 283., 2001.10.27., 28. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztár-
saság ellen 2005. március 10-én benyújtott kereset

(C-118/05. sz. ügy)

(2005/C 106/40)

(Az eljárás nyelve: portugál)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviselik: António Caeiros
és Sara Pardo, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím:
Luxembourg, 2005. március 10-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Bíróságához a Portugál Köztársaság ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

– elsődlegesen, állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a vízvédelmi
politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatáro-
zásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek (1), a Portugál Köztársaság nem
teljesítette a fent hivatkozott 2000/60/EK irányelv 24.
cikkének (1) bekezdése alapján fennálló kötelezettségét,
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