
– A Bizottság azt állítja, hogy e feltételek tartalma egyértelmű,
és ezeket a DEI-nek, mivel megszorító jellegűek, figyelembe
kellett volna vennie, úgy, hogy nem csak az ajánlattevők
között biztosítsa az egyenlő bánásmódot, hanem mindazon
érdekeltek között, akik részt vehettek volna a szóban forgó
eljárásban, ha tudták volna, hogy az odaítélő hatóság az
általa a kiírásban szereplő feltételektől eltérő feltételeket fog
alkalmazni.

– Továbbá, a Bizottság szerint, a görög hatóságok azon hivat-
kozása, hogy a szóban forgó szerződések gyors odaítélésére
volt szükség, nem indokolja, hogy az odaítélés eljárása során
ne tartsák tiszteletben a saját maguk által rögzített feltéte-
leket.

– A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Görög Köztársaság megsér-
tette a 93/38/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdéséből
eredő kötelezettségeit, valamint az átláthatóság és a közbe-
szerzésben részt vevők közötti egyenlő bánásmód elvét.

(1) HL L 199., 1993.8.9., 84. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet,
2. kötet, 194. o.

A Hoge Raad der Nederlanden 2005. november 18-i határ-
ozatával a Staatssecretaris van Financiën kontra P. Jurriëns
Beheer BV ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti

kérelem

(C-406/05. sz. ügy)

(2006/C 22/14)

(Az eljárás nyelve: holland)

A Hoge Raad der Nederlanden 2005. november 18-i határoza-
tával, amely 2005. november 21-én érkezett a Bíróság Hivata-
lához, a Staatssecretaris van Financiën kontra P. Jurriëns Beheer
BV ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be
az Európai Közösségek Bíróságához.

A Hoge Raad der Nederlanden a következő kérdésekről kéri a
Bíróság döntését:

1) Kizárólag a szolgáltatás természetétől függ-e
hatodik irányelv (1) 13. cikke B. része d) pontja
6. alpontjának a befektetési alapok kezelésére való alkalma-
zása, vagy függ attól a feltételtől is, hogy az alapkezelési

szolgáltatást olyan személy nyújtja, amely jogviszonyban áll
a szóban forgó alap befektetőivel?

2) A fenti 1) kérdésben említett adómentesség értelmében alap-
kezelésnek tekinthető-e a valamely szervezettel megállapo-
dott, befektetési alapkezelési tevékenységre irányuló szolgál-
tatás, ha a szolgáltatást nyújtó személy e szolgáltatást vezető
tisztviselői minőségében végzi?

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

A Hof van Cassatie van België 2005. november 8-i ítéle-
tével a Reyniers & Sogama bvba kontra 1. Belgisch Inter-
ventie- en Restitutiebureau, 2. belga állam ügyben benyúj-

tott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-407/05. sz. ügy)

(2006/C 22/15)

(Az eljárás nyelve: holland)

A Hof van Cassatie van België (belga semmitőszék) 2005.
november 8-i ítéletével, amely 2005. november 21-én érkezett
a Bíróság Hivatalához, a Reyniers & Sogama bvba kontra 1.
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, 2. belga állam ügyben
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai
Közösségek Bíróságához.

A Hof van Cassatie van België a következő kérdésről kéri a
Bíróság döntését:

Úgy kell-e értelmezni a közösségi árutovábbítási eljárás végre-
hajtásáról és könnyítéséről szóló 1987. március 27-i
1062/87/EGK bizottsági rendelet (1) 11a. cikkét, amelyet a ren-
delet módosításáról szóló 1990. május 29-i 1429/90/EGK
bizottsági rendelet (2) 1. cikke illesztett a rendeletbe, valamint a
közösségi árutovábbítási eljárásról szóló, 1990. szeptember 17-
i 2726/90/EGK tanácsi rendelet (3) 34. cikkét és a közösségi
árutovábbítási eljárás végrehajtási rendelkezéseiről, valamint
könnyítő intézkedéseiről szóló, 1992. április 21-i 1214/92/EGK
bizottsági rendelet (4) 49. cikkét, hogy
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