
4. A HÉA-ellenőrzésről való ilyen általános és előzetes
lemondás súlyos zavarokat okozhat a közös HÉA-rendszer
megfelelő működésében. Különösen alááshatja az adósemle-
gesség elvét, amely a HÉA megfizetése tekintetében tiltja,
hogy a hasonló ügyleteket teljesítő gazdasági szereplőkkel
szemben eltérő bánásmódot alkalmazzanak. Ugyanis a HÉA
tényleges kivetését és megfizetését előíró szabály alóli bármi-
lyen kivétel egyrészt hátrányosan érinti az általános HÉA-
rendszer alá tartozó olasz, illetve más tagállambeli vállalkozá-
sokat, másrészt a közös piac egészét tekintve súlyosan sérti a
hatodik irányelv negyedik preambulumbekezdésében említett
„tisztességes verseny” elvét.

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

(2) HL L 347., 1. o.

A Cosiglio di Stato (Olaszország) által 2007. április
4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –

SAVA e C. Srl, SIEME Srl, GRADED SpA kontra Mostra
d'Oltremare SpA és társai

(C-194/07. sz. ügy)

(2007/C 140/21)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Cosiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: SAVA e C. Srl, SIEME Srl, GRADED SpA

Alperes: Mostra d'Oltremare SpA és társai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

„A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június
18-i 92/50/EGK tanácsi irányelvvel (1) módosított, az árube-
szerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szer-
ződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkal-
mazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i
89/665/EGK tanácsi irányelv (2) 1. cikkét úgy kell-e értelmezni,
hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, amely

alapján a jogi személyiséggel nem rendelkező alkalmi társaság
valamely tagja, amely ilyen minőségben vett részt valamely
közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásában, és a szerződést
nem neki ítélték oda, önállóan élhet e jogorvoslattal az említett
szerződés odaítéléséről szóló határozattal szemben?”

(1) HL L 209., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 1. kötet
322. o.

(2) HL L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 1. kötet
246. o.

Az Elsőfokú Bíróságnak (ötödik tanács) a T-23/03. sz.,
C.A.S. SpA kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben
2007. február 6-án hozott végzése ellen a C.A.S. SpA által

2007. április 16-án benyújtott fellebbezés

(C-204/07. P. sz. ügy)

(2007/C 140/22)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: C.A.S. SpA (képviselő: D. Ehle ügyvéd)

Másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbező fellebbezési kérelmei:

– A Bíróság helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróságnak a
T-23/03 sz. ügyben 2007. február 6-án (1) hozott ítéletét;

– Adjon helyt az elsőfokú eljárásban előadott kérelmeknek,
másodlagosan pedig határozathozatal végett utalja vissza az
ügyet az Elsőfokú Bíróság elé;

– Adjon helyt a fellebbező által a 2003. január 28-i, 2003.
augusztus 4-i és 2003. augusztus 1-jei beadványban előadott
pervezető intézkedések iránti kérelemnek;

– Kötelezze az alperest az elsőfokú eljárás költségeinek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztására a fellebbező a következő kilenc
jogalapra hivatkozik, amelyek miatt a megtámadott ítéletet jogel-
lenesnek tartja:
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