
A Bíróság (második tanács) 2006. november 23-i ítélete
(Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Hauptzollamt Hamburg-Jonas kontra

Zuchtvieh-Kontor Gmbh (ZVK)

(C-300/05. sz. ügy) (1)

(91/628/EGK irányelv – Az állatok szállítás közbeni védelme
– Itatási és etetési időközök, szállítási és pihenő idők – A
„szállítás” fogalma („Transportdauer”) – Az állatok ki- és

berakodása időtartamának figyelembevétele)

(2006/C 331/21)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Alperes: Zuchtvieh-Kontor Gmbh (ZVK)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesfinanzhof – Az
1995. június 29-i 95/29/EK tanácsi irányelv (HL L 148., 52. o.
magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 17. kötet, 466. o.) által
módosított, az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a
90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló,
1991. november 19-i 91/628/EGK tanácsi irányelv (HL L 340.,
17. o. magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 12. kötet, 133. o.)
mellékletének (VII. fejezet 48. szakasz 4 d) pont) értelmezése –

Etetési és itatási időköz, illetve utazási és pihenőidő – A „szállítás
időtartamának” fogalma – A berakodási idő figyelembevétele

Rendelkező rész

A „szállításnak” az 1995. június 29-i 95/29/EK tanácsi irányelvvel
módosított, az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a
90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991.
november 19-i 91/628/EGK tanácsi irányelv melléklete 48. szakasza
4. pontjának d) alpontjában szereplő fogalmát úgy kell értelmezni,
hogy ez magában foglalja az állatok ki- és berakodását.

(1) HL C 243., 2005.10.1.

A Bíróság (első tanács) 2006. november 16-i ítélete
(a Gerechtshof te Amszterdam [Hollandia] előzetes döntés-
hozatal iránti kérelme) – Compaq Computer International
Corporation kontra Inspecteur der Belastingdienst –

Douanedistrict Arnhem

(C-306/04. sz. ügy) (1)

(Vámérték – Operációsrendszer-szoftvereket tartalmazó hor-
dozható számítógépek)

(2006/C 331/22)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Gerechtshof te Amszterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: Compaq Computer International Corporation

Alperes: Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gerechtshof te Amsz-
terdam – A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992.
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 302., 1. o.)
32. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmezése – Az áru
vámértéke – A behozatalkor felhasználói szoftvert tartalmazó
hordozható számítógép

Rendelkező rész

Az olyan számítógépek behozatala során, amelyeket az eladó egy vagy
több operációs rendszert tartalmazó olyan szoftverrel látott el, amelyet
a vevő ingyenesen bocsátott a rendelkezésére, a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi ren-
delet 32. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjának megfelelően az
utóbbi szoftverek értékét hozzá kell adni e számítógépek vámértékének
meghatározása érdekében azok ügyleti értékéhez, ha ez utóbbi értéket
nem foglalták bele az említett számítógépekért ténylegesen kifizetett
vagy kifizetendő árba.
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Hasonlóan kell eljárni, ha a nemzeti hatóságok a közösségi joggal
összhangban ügyleti értékként a közösségi vevő által megkötöttől eltérő
adásvétel során rögzített vételárat fogadnak el. Ebben az esetben, a
2913/92 rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja értel-
mében „vevőn” azt a vevőt kell érteni, aki ezt a másik adásvételi szerző-
dést megkötötte.

(1) HL C 228., 2004.9.11.

A Bíróság (második tanács) 2006. november 23-i ítélete
(Giudice di pace di Monselice – Olaszország előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Lidl Italia Srl kontra

Commune di Arcole (VR)

(C-315/05. sz. ügy) (1)

(2000/13/EK irányelv – Előrecsomagolt élelmiszerek címkézése
– A 2., 3. és 12. cikkből eredő kötelezettségek terjedelme –

Térfogattal megadott alkoholtartalom feltüntetése egyes alko-
holtartalmú italokon – A forgalmazó székhelyének tagállamán
kívüli másik tagállamban gyártott alkoholtartalmú ital –

„Amaro alle erbe” – A címkézésen feltüntetett értéknél alacso-
nyabb térfogattal megadott tényleges alkoholtartalom – Tűrés-

határ túllépése – Pénzbírság – Forgalmazói felelősség)

(2006/C 331/23)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Giudice di pace di Monselice – Olaszország

Az alapeljárás felei

Felperes: Lidle Italia Srl

Alperes: Commune di Arcole (VR)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Giudice di pace di
Monselice – Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklá-
mozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló
2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 109., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15.
fejezet, 5. kötet, 75. o.) értelmezése – Az irányelv 2., 3. és 12.
cikkéből eredő kötelezettségek terjedelme – Másik tagállamban
előállított és csomagolt alkoholtartalmú ital, amelynek alkohol-
tartalma alacsonyabb a címkén feltüntetettnél – „Amaro alle
erbe”

Rendelkező rész

Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i parla-
menti és tanácsi irányelv 2., 3. és 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy
nem ellentétes vele az olyan tagállami szabályozás, mint amilyen az
alapügyben szerepel, amely szerint az e tagállamban székhellyel rendel-
kező gazdasági szereplőt, aki valamely másik tagállamban letelepedett
gazdasági szereplő által gyártott, az irányelv 1. cikke értelmében előre-
csomagolt alkoholtartalmú italt forgalmaz, felelősnek lehessen tekinteni
az állami hatóság által megállapított jogszabálysértésért, amely abban
áll, hogy az említett termék címkéjén a gyártó által feltüntetett, térfo-
gatban megadott alkoholtartalom különbözik a valós értéktől, és követ-
kezésképpen pénzbírsággal sújtható akkor is, ha ő maga mint az
egyszerű forgalmazó kizárólag az élelmiszer forgalomba hozatalát végzi,
olyan módon, ahogy azt a gyártó átadta.

(1) HL C 281., 2005.11.12.

A Bíróság (első tanács) 2006. december 14-i ítélete (Högsta
domstolen – Svédország előzetes döntéshozatal iránti

kérelme) – Nokia Corp. kontra Joacim Wärdell

(C-316/05. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy – A 40/94/EK rendelet 98. cikkének
(1) bekezdése – Védjegybitorlás és védjegybitorlás kísérlete – A
közösségi védjegybíróságok arra vonatkozó kötelezettsége,
hogy harmadik személyeket eltiltsanak az ilyen cselekmények
folytatásától – A „nyomós ok” fogalma, amely alapján el lehet
tekinteni a védjegybitorlástól való eltiltástól – A közösségi
védjegybíróságok arra vonatkozó kötelezettsége, hogy az
eltiltás betartása érdekében meghozza a megfelelő intézkedé-
seket – A védjegybitorlással vagy annak kísérletével össze-
függő cselekmények általános tilalmát kimondó és büntetőjo-

gilag szankcionáló nemzeti jogszabály)

(2006/C 331/24)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta domstolen – Svédország

Az alapeljárás felei

Felperes: Nokia Corp.

Alperes: Joacim Wärdell
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