
– állapítsa meg, hogy a Cseh Köztársaság – mivel nem fogadott
el (minden) olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezést, amely szükséges ahhoz, hogy megfeleljen a férfiak és a
nők közötti egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási
szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról
szóló 86/378/EGK irányelv módosításáról szóló, 1996.
december 20-i 96/97/EK tanácsi irányelvnek (2), vagy lega-
lábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal – nem
teljesítette az irányelv 3. cikkéből, valamint a Cseh Köztár-
saság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztár-
saság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csat-
lakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját
képező szerződések kiigazításáról szóló okmány 54. cikkéből
eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Cseh Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelvnek a belső jogrendbe való átültetésének a határideje
2004. április 30-án lejárt.

(1) HL 1986. L 225., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet,
1. kötet, 327. o.

(2) HL 1997. L 46., 20. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet,
3. kötet, 232. o.

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008.
február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – M. Ilhan kontra Staatssecretaris van Financiën

(C-42/08. sz. ügy)

(2008/C 92/33)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Tiltják-e az EK-Szerződés szolgáltatásnyújtás szabadságára vonat-
kozó rendelkezései (EK 49–55. cikk) vagy az arányosság elve,
hogy valamely tagállam olyan jogszabályokat alkalmazzon,

amelyek alapján az e tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel
rendelkező személy, aki olyan, másik tagállamban nyilvántar-
tásba vett személygépjárművel rendelkezik, amelyet három éves
időtartamra adott bérbe egy ott székhellyel rendelkező bérbeadó
vállalkozás, és aki ezt a személygépjárművet az első tagállamban
főként üzleti és magáncélokra használja, köteles az első tagállam
közútjainak e személygépjárművel történő használatának
megkezdésekor adót fizetni, anélkül hogy ennek során figye-
lembe vennék az e tagállambeli jövőbeli tényleges használat
időtartamát?
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Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

– állapítsa meg, hogy Írország, mivel nem hozta meg azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy az egyes közúti árufuvarozást vagy
személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről
és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rende-
let és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) megfeleljen, de legalábbis
azokról nem értesítette a Bizottságot, elmulasztotta ezen
irányelvből eredő kötelezettségei teljesítését.

– kötelezze Írországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2006. szeptember 10-én
lejárt.

(1) HL L 226., 4. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 7. kötet,
441. o.
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