
Rendelkező rész

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolá-
sáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megálla-
pításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi
irányelv 13. cikke B. részének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy nem
minősül sem ingatlan haszonbérbe adásának, sem ingatlan bérbeadá-
sának a halászati jog tíz évre szóló haszonbérleti szerződés formájában,
ellenérték fejében történő átengedése azon vízterület tulajdonosa által,
amelyre e jogosultság vonatkozik, valamint valamely köztulajdonban
álló vízterületre vonatkozó halászati jog jogosultja által, mivel ezen
átengedés nem biztosít jogot az ingatlan birtoklására és másoknak e
jog gyakorlásából való kizárására.

(1) HL C 326., 2006.12.30.

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2007. december 6-i ítélete
(Hof van beroep te Antwerpen előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – BVBA Van Landeghem kontra Belgische

Staat

(C-486/06. sz. ügy) (1)

(Közös vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra – Tarifális beso-
rolás – 8703 és 8704 vámtarifaszám – „Pick-up” típusú

gépjármű)

(2008/C 22/22)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperes: BVBA Van Landeghem

Alperes: Belgische Staat

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hof van beroep te
Antwerpen – A vám- és a statisztikai nómenklatúráról szóló,
1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256.,
1987.9.7., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet
382. o.) értelmezése – 8703 és 8704 vámtarifszám – A „pick-
up” típusú gépjárművek besorolása, amelyek zárt, utastérnek
kialakított vezetőfülkével, 50 centimétert meg nem haladó
magasságú rakodófelülettel, luxuskivitelű utastérrel, valamint
ABS-fékrendszerrel, 4–8 liter űrtartalmú benzinmotorral, négy-
kerék-meghajtással és luxuskivitelű „sport” kerékabronccsal
rendelkeznek.

Rendelkező rész

Általános megjelenésük és jellemzőik összessége alapján az 1994.
december 20-i 3115/94/EK bizottsági rendelet, az 1995.

december 22-i 3009/95/EK bizottsági rendelet és az 1996. szep-
tember 9-i 1734/96/EK bizottsági rendelet mellékletével módosított, a
vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról
szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet
I. mellékletében szereplő 8703 vámtarifaszám alá kell besorolni az
alapügyben érintettekhez hasonló pick-upokat, amelyek egyrészt zárt,
utastérként kialakított vezetőfülkével rendelkeznek, amelyben a veze-
tőülés vagy -pad mögött lehajtható vagy kivehető, hárompontos bizton-
sági övvel ellátott ülések találhatók, és másrészt az utastértől elválasz-
tott, 50 centimétert meg nem haladó magasságú, kizárólag hátulról
nyitható rakodófelülettel rendelkeznek, amelyekből hiányzik a rakomány
rögzítéséhez szükséges felszerelés, továbbá amely gépjárművek utastere
luxuskivitelű, minden választható felszerelést (többek között elektro-
mosan állítható üléseket, bőr üléshuzatot, elektromos tükröket és abla-
kemelőket, CD-lejátszós autórádiót stb.) tartalmaz, valamint amely
gépjárművek ABS-fékrendszerrel, nagyon magas fogyasztású, 4–8 liter
űrtartalmú, automata sebességváltós benzinmotorral, négykerék-
meghajtással és luxuskivitelű „sport-” kerékabronccsal rendelkeznek.

(1) HL C 20., 2007.1.27.

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2007. november 29-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Máltai
Köztársaság

(C-508/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 96/59/EK irányelv – 11. cikk
– Hulladékkezelés – A poliklórozott bifenilek és a poliklórozott
terfenilek ártalmatlanítása – Az előírt tervek és vázlatos

tervek közlésének elmulasztása)

(2008/C 22/23)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Kons-
tantinidis és D. Lawunmi meghatalmazottak)

Alperes: Máltai Köztársaság (képviselők: S. Camilleri és
L. Farrugia meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A poliklórozott bifenilek és a
poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról szóló,
1996. szeptember 16-i 96/59/EK tanácsi irányelv (HL L 243.,
31. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 75. o.)
11. cikke – Az irányelvben előírt nyilvántartásokra vonatkozó
tervek, vázlatos tervek és összefoglalók előírt határidőben
történő elkészítésének, illetve a Bizottsággal való közlésének
elmulasztása

2008.1.26.C 22/12 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Rendelkező rész

1) A Máltai Köztársaság – mivel elmulasztotta közölni a poliklórozott
bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról
szóló, 1996. szeptember 16-i 96/59/EK tanácsi irányelv 11. cikké-
ben előírt terveket és vázlatos terveket – nem teljesítette a Cseh
Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság
és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az
Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló
okmány 54. cikkével együttesen olvasott e 11. cikkből eredő kötele-
zettségeit.

2) A Bíróság a Máltai Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 56., 2007.3.10.

A Bíróság (második tanács) 2007. december 6-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Ferriere Nord SpA

(C-516/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Verseny – Bizottsági határozat – Bírság –

Végrehajtás – 2988/74/EGK rendelet – Elévülés – Sérelmet
okozó aktus – Elfogadhatatlanság)

(2008/C 22/24)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő:
V. Di Bucci és F. Amato, meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Ferriere Nord SpA. (képviseli
W. Viscardini és G. Donà avvocati)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (első tanács) a T-153/04. sz., Ferriere
Nord SpA kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 27-én
hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítélettel az Első-
fokú Bíróság megsemmisítette az EGK-Szerződés 85. cikke alkal-
mazására vonatkozó eljárásban (IV/31.553 „hegesztettdrótháló”-
ügy) 1989. augusztus 2-án hozott 89/515/EGK bizottsági határ-
ozattal (HL L 260., 1. o.) a felperesre kiszabott bírság fennma-
radó részére vonatkozó, a 2004. február 5-i levéllel és a 2004.
április 13-i faxüzenettel közölt bizottsági határozatokat

Rendelkező rész

1) A Bíróság az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának a
T-153/04. sz., Ferriere Nord kontra Bizottság ügyben 2006. szep-
tember 27-én hozott ítéletét hatályon kívül helyezi.

2) A Ferriere Nord SpA-nak az EGK-Szerződés 85. cikke alkalmazá-
sára vonatkozó eljárásban (IV/31.553 „hegesztett drótháló-ügy”)
1989. augusztus 2-án hozott 89/515/EGK bizottsági határo-
zattal a Ferriere Nord SpA-ra kiszabott bírság fennmaradó részére
vonatkozó, a 2004. február 5-i levél és a 2004. április 13-án
kézhez vett fax által közölt bizottsági határozatok megsemmisítése
iránti keresete elfogadhatatlan.

3) A Bíróság a Ferriere Nord SpA-t kötelezi az elsőfokú és másodfokú
eljárások során felmerült költségek viselésére.

(1) HL C 42., 2007.2.27.

A Bíróság (hatodik tanács) 2007. november 29-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol
Királyság

(C-6/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2002/74/EK irányelv –

Munkavállalók védelme – Munkáltató fizetésképtelensége)

(2008/C 22/25)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
J. Eneregen és R. Vidal Puig meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: F. Díez Moreno meghatal-
mazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A munkáltató fizetésképtelen-
sége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/74/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 270., 10. o.,
magyar nyelvű különkiadás 5. kötet, 4. fejezet, 261. o.) való
megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőben
történő meghozatalának elmulasztása.
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