
2) Lehetővé teszik-e a tagállamok számára a hatodik tanácsi
irányelv 27. cikkének (1) bekezdése szerinti „különös intéz-
kedések” – figyelemmel azok jellegére és céljára –, hogy a
hozzáadottértékadó-alanyra adóhatósági határozattal kiszab-
ható, kiegészítő adót vessenek ki, ha objektíve megállapí-
tásra kerül, hogy az adóalany alacsonyabb összegű adótarto-
zást vallott be, illetve magasabb összegű HÉA-túlfizetést
vagy előzetesen megfizetett adót igényelt vissza?

(1) HL 71., 1967.4.14., 1301. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet,
1. kötet, 3. o.

(2) HL L 145., 1977.6.13., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet,
1. kötet, 23. o.

A Tribunale di Napoli által 2006. március 30-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Giuseppina
Montoro és Michelangelo Liguori kontra Beth Israel

Deaconess Medical Center

(C-170/06. sz. ügy)

(2006/C 143/45)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Napoli

Az alapeljárás felei

Felperesek: Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori

Alperes: Beth Israel Deaconess Medical Center

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A Brüsszeli Egyezmény 5. cikke (3) bekezdésének értelmezése
annak meghatározása céljából, hogy – a többszörös jogellenes
károkozás esetét kivéve – az „annak a helynek a bírósága előtt,
ahol a károkozó esemény bekövetkezett” kritérium vonatkozik-
e azon hely szerinti bíróság illetékességének kijelölésére is, ahol
a károsult személy tudomást szerzett egy másik tagállam terü-
letén megvalósuló magatartás által előidézett káreseményről.

Commissione tributaria regionale di Genova (Olaszország)
által 2006. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem – Agrover srl kontra Agenzia Dogane

Circoscrizione Doganale di Genova

(C-173/06. sz. ügy)

(2006/C 143/46)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria regionale di Genova (Olaszország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Agrover srl

Alperes: Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) A Közösségi Vámkódex [az 1992. október 12-i
2913/92/EGK rendelet (1)] 216. cikke alkalmazható-e abban
az esetben, ha valamely, előzetesen az aktív feldolgozás
rendszerében EUR1 igazolással valamely harmadik államba
(amellyel preferenciális elbánást biztosító vámmegállapodás
van hatályban) exportált közösségi áru (rizs) esetében
ugyanezen (egyenértékű) áru harmadik, a Közösséggel
megállapodást nem kötött államból ezt követően történő
kompenzációs újrabehozatalakor behozatali vám kiszabására
kerül sor?

2) Abban az esetben, ha a Közösségi Vámkódex 216. cikkében
előírt vámot nem szedték be a kompenzációs behozatal
keretében, a vámhatóság kérheti-e utólagosan ezt a vámot,
vagy pedig a tényállás a 220. cikkben előírt mentesség alá
tartozik-e?

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

2006. április 4-én benyújtott kereset – Európai Közösségek
Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-177/06. sz. ügy)

(2006/C 143/47)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: F. Castillo de
la Torre meghatalmazott)

Alperes: Spanyol Királyság
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el az előírt
határidőn belül azokat az intézkedéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen a Bizottság 2001. december
20-i, az 1993-ban Spanyolország által az Álava-ban,
Vizcaya-ban és Guipúzcoa-ban újonnan létrehozott egyes
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tárgyában
hozott határozatai (C (2001) 4448 végl. (1), C (2001) 4478
végl. (2) és C (2001) 4475 végl. (3)), 2. és 3. cikkében előír-
taknak, vagy legalábbis nem közölte ezeket a Bizottsággal a
4. cikknek megfelelően, a Spanyol Királyság nem teljesítette a
fenti határozatokból, valamint az EK-Szerződésből eredő
kötelezettségeit,

– kötelezze a Spanyol Királyság-t a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A végrehajtáshoz szükséges intézkedések Spanyol Királyság
általi közlésére a határozatok 4. cikkében megállapított határidő
2002. március 1-jén lejárt anélkül, hogy a Bizottság bármilyen
erre vonatkozó közlést kapott volna.

(1) HL L 77, 2003.3.24., 1. o.
(2) HL L 40, 2003.14.2., 11. o.
(3) HL L 17, 2003.22.1., 20. o.

2006. április 5-án benyújtott kereset – Európai Közösségek
Bizottsága kontra Észt Köztársaság

(C-178/06. sz. ügy)

(2006/C 143/48)

Az eljárás nyelve: észt

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K.
Simonsson és E. Randvere)

Alperes: Észt Köztársaság

Kereseti kérelmek

– állapítsa meg, hogy az Észt Köztársaság nem teljesítette a
(97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások

verseny számára való további megnyitása tekintetében
történő módosításáról szóló) 2002. június 10-i 2002/39/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvből (1) eredő kötelezett-
ségeit, mivel az irányelvből eredő, annak nemzeti jogba való
átültetéséhez szükséges jogi rendelkezések közlésére vonat-
kozó kötelezettségének nem tett eleget;

– kötelezze az Észt Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2002. december 31-én
lejárt.

(1) HL L 176., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás, 6. fejezet, 4. kötet,
316. o.

2006. április 5-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-179/06. sz. ügy)

(2006/C 143/49)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: D.
Recchia meghatalmazott)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság azzal,
hogy a Comune di Altamura és a Regione di Puglia 2000
decemberétől kezdve a városfejlesztési tervnek számos, olyan
ipari építési beavatkozásból álló módosítását fogadta el,
amelyek jelentős hatással lehetnek az IT 9120007 Murgia
Alta KMT-re és KJT-re anélkül, hogy előzetes hatásvizsgálatot
folytatott volna legalább a KMT-kre vonatkozó hatások tekin-
tetében, nem teljesítette a 92/43/EGK irányelv 6. cikke (3)
bekezdésének és 7. cikkének összefüggő rendelkezéseiből
eredő kötelezettségeit;

– A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek vise-
lésére.
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