
Alperes: Finn Köztársaság (képviselő: A. Guimaraes-Purokoski
meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az elektronikus hírközlő háló-
zatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabá-
lyozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv (HL L 108., 33. o.; magyar nyelvű
különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 349. o.) 8. cikkének
(1) bekezdéséből és 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjából, vala-
mint (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 („hozzáférési
irányelv”) (HL L 108., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. feje-
zet, 29. kötet, 323. o.) 8. cikkének (1) és (4) bekezdéséből eredő
kötelezettségek megsértése

Rendelkező rész

1) A Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Európai Közösségek Bizottsága és a Finn Köztársaság maguk
viselik költségeiket.

(1) HL C 294., 2006.12.2.

A Bíróság (első tanács) 2008. január 24-i ítélete (a
Symvoulio tis Epikrateias [Görögország] előzetes döntés-
hozatal iránti kérelme) – Emm. G. Lianakis AE, Sima
Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon,
Nikolaos Vlachopoulos kontra Dimos Alexandroupolis,
Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios,
N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis
Meletitiki AE, A. Pantazis – Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os

„Filon” OE, Nikolaos Sideris

(C-532/06. sz. ügy) (1)

(92/50/EGK irányelv – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbe-
szerzési szerződések – Tanulmány készítése a telekkönyve-
zésről, az urbanizációról és ezek végrehajtásáról valamely
városrészben – „Alkalmassági követelményként”, illetve „bírá-
lati részszempontként” meghatározható feltételek – Gazdasá-
gilag összességében legelőnyösebb ajánlat – A közbeszerzési
eljárást megindító hirdetményben vagy a dokumentációban
meghatározott bírálati részszempontok betartása – A bírálati
részszempontokra vonatkozó súlyszámok és alszempontok
utólagos megállapítása – A pályázókkal szembeni egyenlő

bánásmód elve és az átláthatóság követelménye)

(2008/C 64/15)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

a Symvoulio tis Epikrateias

Az alapeljárás felei

Felperesek: Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia
Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos

Alperesek: Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Geor-
goula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton,
Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis – Pan. Kyriopoulou kai
syn/tes os „Filon” OE, Nikolaos Sideris

Tárgy

Előzetes döntéshozatali kérelem – Symvoulio tis Epikrateias – A
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaíté-
lési eljárásainak összehangolásáról szóló 1992. június 18-i
92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209., 1. o. magyar nyelvű
különkiadás 6. fejezet 1. kötet 322. o.) 36. cikkének értelmezése
– Közbeszerzési szerződés odaítélésének szempontjai – Az egyes
szempontok súlyszámainak utólagos, a közbeszerzési eljárás
során történő rögzítése

Rendelkező rész

Az 1997. október 13-i 97/52/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel módosított, a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. júni-
us 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelvnek az egyenlő bánásmód elvének
és az ebből eredő átláthatóság követelményének fényében értelmezett
36. cikke (2) bekezdésével ellentétes az, ha valamely közbeszerzési
eljárás keretében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító
hirdetményben vagy a dokumentációban meghatározott bírálati rész-
szempontokra vonatkozó súlyszámokat és alszempontokat utólagosan
állapítja meg.

(1) HL C 56., 2007.3.10.

A Bíróság (első tanács) 2008. január 17-i ítélete (a Cour de
Cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – Paul Chevassus-Marche kontra Groupe Danone,
Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Évian eaux

minérales d'Évian SA (SAEME)

(C-19/07. sz. ügy) (1)

(Jogszabályok közelítése – 86/653/EGK irányelv – Független
kereskedelmi ügynökök – A meghatározott területtel megbízott
kereskedelmi ügynök jutalékhoz való joga – A megbízó részvé-

tele nélkül megkötött ügyletek)

(2008/C 64/16)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

A Cour de Cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: Paul Chevassus-Marche
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Alperesek: Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA),
Société Évian eaux minérales d'Évian SA (SAEME)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cour de cassation (Fran-
ciaország) – A tagállamok önálló vállalkozóként működő keres-
kedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolá-
sáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv
(HL L 382., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet,
1. kötet, 177. o.) 7. cikke (2) bekezdésének értelmezése – A
kereskedelmi ügynöki szerződés megszegése – A meghatározott
területtel vagy vevőkörrel megbízott kereskedelmi ügynöknek
járó jutalék – A kereskedelmi ügynök jutalékra való jogosultsága
valamely harmadik személy és a kereskedelmi ügynökre bízott
területhez tartozó ügyfél között létrejött ügylet esetén a megbízó
az ügylet feletti közvetett vagy közvetlen befolyásának
hiányában

Rendelkező rész

A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986.
december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv 7. cikke (2) bekezdésének
első franciabekezdését úgy kell értelmezni, hogy a meghatározott terü-
lettel megbízott kereskedelmi ügynök nem jogosult jutalékra olyan
esetben, ha valamely harmadik személy és az e területhez tartozó ügyfél
között úgy jön létre kereskedelmi ügylet, hogy a megbízó sem közvetve,
sem közvetlenül nem vett részt az értékesítésben.

(1) HL C 69., 2007.3.24.

A Bíróság (negyedik tanács) 2008. január 17-i ítélete (a
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen [Belgium]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – N. V. Lammers &

Van Cleeff kontra Belgische Staat

(C-105/07. sz. ügy) (1)

(Letelepedés szabadsága – A tőke szabad mozgása – Adójog-
szabályok – Társasági adó – A leányvállalat által a más tagál-
lami illetőségű anyavállalat részére az utóbbi által nyújtott
kölcsöntőke után fizetett kamat – A kamatok átminősítése
adóköteles osztalékká – Az átminősítés elmaradása belföldi

illetőségű társaságnak fizetett kamatok esetén)

(2008/C 64/17)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperes: N. V. Lammers & Van Cleeff

Alperes: Belgische Staat

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen – Az EK 12., az EK 43., az EK 48., az EK
56. és az EK 58. cikk értelmezése – Nemzeti adójogi jogszabály,
amelynek alapján valamely leányvállalat által a más tagállamban
letelepedett anyavállalat által kölcsönzött összeg után fizetett
kamat adóköteles osztaléknak minősült, de nem minősült
annak, ha a kamatot a tagállamban letelepedett társaságnak
fizették

Rendelkező rész

Az EK 43. és az EK 48. cikkel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás,
mint amely az alapügyben felmerült, és amely alapján a valamely
tagállamban belföldi illetőségű társaság által egy másik tagállamban
székhellyel rendelkező, vezető testületi tag társaságnak fizetett kamatok
osztaléknak minősülnek, és így adókötelesek, amennyiben az adózási
időszak kezdetén a kamattal terhelt kölcsön teljes összege magasabb,
mint a befizetett jegyzett tőke adózás utáni tartalékkal növelt összege,
míg ha ugyanilyen körülmények között e kamatokat olyan vezető testü-
leti tagnak fizetik, amely ugyanabban a tagállamban székhellyel rendel-
kező társaság, azok nem minősülnek osztaléknak, és így nem adó-
kötelesek.

(1) HL C 95., 2007.4.28.

A Bíróság (hatodik tanács) 2008. január 17-i ítélete –

Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-342/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2002/91/EK irányelv – Ener-
giapolitika – Energiatakarékosság – Az előírt határidőn belüli

átültetés elmaradása)

(2008/C 64/18)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Patakia és B. Schima meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: N. Dafniou meghatalma-
zott)
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