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A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria provinciale di Milano (Olaszország).

Az alapeljárás felei

Felperes: Bakemark Italia Srl

Alperes: Agenzia Entrate Ufficio Milano 1

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

„Az 1972. október 26-i 633. sz. DPR 19a. cikke (1) bekezdése
c), d) valamint e) pontja ellentétes-e az 1977. május 17-i
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (1) 17. cikkével?”

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

2006. szeptember 19-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Finn Köztársaság

(C-387/06. sz. ügy)

(2006/C 294/46)

Az eljárás nyelve: finn

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M.
Hutten és M. Shotter)

Alperes: Finn Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Finn Köztársaság – mivel a
Viestintämarkkinalaki (a távközlési piacról szóló törvény) 43.
§-ában korlátozta a nemzeti szabályozó hatóság hatáskörét,
hogy szabályozza a helyhez kötött hálózatról a mobil háló-
zatra irányuló hívásvégződtetést – nem teljesítette az elektro-
nikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgálta-
tások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 8.
cikke (1) bekezdéséből és (2) bekezdésének b) pontjából,
valamint (3) bekezdésének c) pontjából, és az elektronikus
hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való
hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002.
március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv (2) 8. cikkének (1) és (4) bekezdéséből eredő kötele-
zettségeit;

– kötelezze a Finn Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2003. július 24-én lejárt.

(1) HL L 108., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet,
349. o.

(2) HL L 108., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet,
323. o.

A Tribunale ordinario di Roma (Olaszország) által 2006.
szeptember 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Nuova Agricast srl kontra Ministero delle Atti-

vitá Produttive
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A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale ordinario di Roma

Az alapeljárás felei

Felperes: Nuova Agricast srl

Alperes: Ministero delle Attivitá Produttive

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Érvényes-e az Európai Közösségek Bizottságának 2000. július
12-i, az olasz kormánynak 2000. augusztus 2-án az SG(2000)
D/105754. levélben megküldött határozata azon átmeneti
rendelkezés vonatkozásában, amely a „támogatás szükséges-
sége” elvtől való kivételes eltérésről rendelkezik a szóban forgó
program első végrehajtásának esetére, kizárólag azon kérelmek
vonatkozásában, amelyeket az előző program alapján meghir-
detett és a Bizottság által 1999. december 31-e előtt jóváha-
gyott utolsó pályázati felhívás alkalmával nyújtottak be, és
amelyeket támogathatóknak minősítettek, ám támogatásban
nem részesülhettek az e pályázatra kijelölt pénzforrások elégte-
lensége folytán, amelynek következtében jogszerűtlenül
mellőzték – az egyenlő bánásmód elvének és az indokolási
kötelezettség elvének a Szerződés 253. cikkében foglalt megsér-
tésével – az előző pályázati felhívások alkalmával benyújtott
azon kérelmeket, amelyek a pénzeszközök hiánya folytán nem
nyertek támogatást, és amelyek benyújtói arra vártak, hogy
automatikusan bekerüljenek a legközelebbi pályázati felhívásra
vonatkozó rangsorba vagy felülvizsgálva benyújtsák e kérel-
meket az új program értelmében kiírt első „megfelelő” pályázati
felhívás során?
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