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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Milyen szempontokat kell vizsgálni az EK 81. cikk
(1) bekezdésének alkalmazása során annak megállapítása
érdekében, hogy egy összehangolt magatartás célja a közös
piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy
torzítása-e?

2) Úgy kell-e értelmezni az EK 81. cikket, hogy e rendelkezés
nemzeti bíróság általi alkalmazása során az összehangolás és
a piaci magatartás közötti okozati összefüggést a nemzeti jog
rendelkezései szerint kell bizonyítani és a bizonyítékokat
értékelni, ha e rendelkezések nem kedvezőtlenebbek, mint
azok, amelyek a hasonló nemzeti eljárásokra vonatkoznak,
és nem teszik gyakorlatilag lehetetlenné vagy rendkívül
nehézzé a közösségi jog által biztosított jogok gyakorlását?

3) Érvényesül-e az EK 81. cikkben foglalt összehangolt maga-
tartás fogalmának alkalmazása során az összehangolás és a
piaci magatartás közötti okozati összefüggés vélelme akkor
is, ha az összehangolásra pusztán egy esetben került sor, és
az összehangolt magatartásban részt vevő vállalkozás a
piacon továbbra is aktívan működik, vagy csak olyan
esetekben, amikor az összehangolt magatartásra hosszú időn
keresztül és bizonyos rendszerességgel kerül sor?

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2008. január 14-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az Erich
Stamm, Anneliese Hauser és a Regierungspräsidium

Freiburg közötti eljárásban

(C-13/08. sz. ügy)

(2008/C 92/20)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof (Németország)

Az alapeljárás felei

Erich Stamm, Anneliese Hauser és a Regierungspräsidium Frei-
burg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az egyrészről Európai Közösség és tagállamai, másrészről a
Svájci Államszövetség között a személyek szabad mozgásáról
szóló megállapodás (1) I. melléklete 15. cikkének (1) bekezdése
szerinti azon szabály, hogy a fogadó tagállam az önálló gazda-
sági tevékenység megkezdésével és annak folytatásával kapcso-
latban olyan bánásmódot köteles biztosítani, amely nem lehet
kedvezőtlenebb, mint a saját állampolgáraival szemben tanúsí-
tott bánásmód, csak a megállapodás I. melléklete 12. cikkének
(1) bekezdése szerinti önálló vállalkozókra vonatkozik, vagy
érvényes a megállapodás I. melléklete 13. cikke (1) bekezdésében
foglalt önálló vállalkozó határmenti ingázókra is?

(1) HL L 114., 6. o.

A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San
Javier (Spanyolország) által 2008. január 14-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Roda Golf & Beach

Resort, S.L.

(C-14/08. sz. ügy)

(2008/C 92/21)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier
(Spanyolország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Roda Golf & Beach Resort, S.L.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Beletartozik-e az 1348/2000 tanácsi rendelet (1) alkalmazási
körébe kizárólag bíróságon kívüli iratok magánszemélyek
közötti továbbítása, amelyre az Európai Unió bíróságainak
anyagi eszközei és személyzete igénybevételével, valamint az
említett európai jogszabály alkalmazásával és anélkül kerül
sor, hogy bármiféle bírósági eljárás indult volna? Vagy épp
ellenkezőleg,

2) Az 1348/2000 rendeletet kizárólag a tagállamok közötti
igazságügyi együttműködés és folyamatban lévő bírósági
eljárás keretén belül kell-e alkalmazni (EK 61. cikk, c) pontja,
EK 67. cikk (1) bekezdése, EK 65. cikk, és az 1348/2000
rendelet (6) preambulumbekezdése)?

(1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli
iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi
rendelet (HL L 160., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet,
1. kötet, 227. o.).
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