
A Bizottság ezért úgy véli, hogy Írország nem teljesítette a
felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés
elleni védelméről szóló, 80/68/EGK irányelv 4, 5., 7., 8., 9.,
10., 12. és 13. cikkét.

(1) A felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés
elleni védelméről szóló, 1979. december 17-i 80/68/EGK tanácsi
irányelv, HL L 20., 1980.1.26., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás
15. fejezet, 1. kötet, 124. o.

(2) Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1980. július
15-i 80/778/EGK tanácsi irányelv HL L 229., 1980.8.30., 11. o.

A Finanzgericht Düsseldorf 2005. június 6-i végzésével a
Metro International GmbH kontra Hauptzollamt Düssel-
dorf ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti

kérelem

(C-245/05. sz. ügy)

(2005/C 205/18)

(Az eljárás nyelve: német)

A Finanzgericht Düsseldorf 2005. június 6-i végzésével, amely
2005. június 10-én érkezett a Bíróság Hivatalához, a Metro
International GmbH kontra Hauptzollamt Düsseldorf ügyben
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai
Közösségek Bíróságához.

A Finanzgericht Düsseldorf a következő kérdésről kéri a Bíróság
döntését:

Érvénytelen-e az Egyiptomból, Indiából és Pakisztánból szár-
mazó pamut jellegű ágyneműkre végleges dömpingellenes
vámot kiszabó, 1997. november 28-i 2398/97/EK tanácsi ren-
delet (1) azért, mert sem e rendelet preambulumában sem az ezt
megelőző, az Egyiptomból, Indiából és Pakisztánból származó
pamut jellegű ágyneműkre előzetes dömpingellenes vámot
kiszabó, 1997. június 12-i 1069/97/EK tanácsi rendelet pream-
bulumában nem említik a „zeroing” alkalmazását a súlyozott
átlagos dömpingkülönbözet meghatározása során?

(1) HL L 332., 1. o.

A Court of Appeal (England and Wales), Civil Division
2004. július 21-i végzésével a Talacre Beach Caravan Sales
Ltd kontra Commissioners of Customs and Excise ügyben

benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-251/05. sz. ügy)

(2005/C 205/19)

(Az eljárás nyelve: angol)

A Court of Appeal (England and Wales), Civil Division 2004.
július 21-i végzésével, amely 2005. június 14-én érkezett a
Bíróság Hivatalához, a Talacre Beach Caravan Sales Ltd kontra
Commissioners of Customs and Excise ügyben előzetes döntés-
hozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíró-
ságához a következő kérdésről:

Amennyiben valamely tagállam nemzeti szabályozásával úgy
gyakorolta a 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (1) 28. cikke
(2) bekezdésének a) pontja szerinti eltérés jogát, hogy bizonyos
termékértékesítések tekintetében nulla százalékos adókulcsot
rendelt alkalmazni, de ugyanezen jogszabályban meghatározott
olyan termékeket is, amelyek nem tartoznak a nulla százalékos
kulcs hatálya alá (kizárt termékek), az a tény, hogy (a kizárt
termékekkel együttesen) egyetlen termékértékesítésre kerül sor,
kizárja-e azt, hogy a tagállam az általános adókulcs szerinti
HÉA-t vesse ki a kizárt termékek értékesítésére?

(1) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan-
golásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK (hatodik)
tanácsi irányelv (HL L 145, 1977.6.13., 1. o., magyar nyelvű külön-
kiadás, 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)
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