
A Bíróság (negyedik tanács) 2008. június 12-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál
Köztársaság

(C-462/05. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – Elfogadhatóság – Ítélt dolog
– Hatodik HÉA-irányelv – A 4. cikk (5) bekezdésének első
albekezdése, a 12. cikk (3) bekezdésének a) pontja és a 28. cikk

(2) bekezdésének e) pontja)

(2008/C 209/03)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: R. Lyal és
M. Afonso, meghatalmazotti minőségben)

Alperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Fernandes,
Â. Seiça Neves és R. Laires, meghatalmazotti minőségben)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A tagállamok forgalmi adóra
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáa-
dottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló
1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv
(HL L 145., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet 1. kötet
23. o.) 12. és 28. cikkének megsértése – A Tajo folyón Lissza-
bonba közúton történő átkelés díjaira vonatkozó 5 %-os,
kedvezményes HÉA mérték hatályban tartása

Rendelkező rész

1) A Portugál Köztársaság – mivel hatályban tartotta a Tajo folyón
Lisszabonba közúton történő átkelés díjaira vonatkozó 5 %-os
kedvezményes hozzáadottértékadó-mértéket – nem teljesítette a
2001. január 19-i 2001/4/EK tanácsi irányelvvel módosított, a
tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehango-
lásáról – közös hozzáadottértékadó rendszer: egységes adóalap-
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik
tanácsi irányelv 12. és 28. cikkéből eredő kötelezettségeit.

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

(1) HL C 60., 2006.3.11.

A Bíróság (első tanács) 2008. június 19-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi

Szövetségi Köztársaság

(C-39/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – Állami támogatások – Befek-
tetési és foglalkoztatási támogatások – Visszatéríttetési kötele-
zettség – A végrehajtás elmaradása – A bizalomvédelem elve)

(2008/C 209/04)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Gross
és T. Scharf meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők:
M. Lumma et C. Schulze-Bahr meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés– Az EK 249. cikk, valamint a
Németország által a Kahla Porzellan GmbH és a Kahla/
Thüringen Porzellan GmdH részére nyújtott állami támogatásról
szóló, 2003. május 13-i 2003/643/EK bizottsági határozat (az
értesítés a B [2003] 1520. sz. irattal történt; C-62/00. sz.
[korábban: NN 142/99. sz.] állami támogatás) (HL L 227.,
2003. szeptember 11., 12. o.) 1., 2. és 3. cikkének megsértése –

A közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősített támogatás
visszatérítéséhez szükséges intézkedések előírt határidőn belül
történő meghozatalának elmulasztása

Rendelkező rész

1) A Németországi Szövetségi Köztársaság – mivel nem hozott meg
valamennyi, a Németország által a Kahla Porzellan GmbH és a
Kahla/Thüringen Porzellan GmdH részére nyújtott állami támoga-
tásról szóló, 2002. október 30-i bizottsági határozat a 2003.
május 13-i 2003/643/EK határozattal helyesbített változata
1. cikke (2) bekezdésének d) és g) pontjában a közös piaccal össze-
egyeztethetetlennek minősített bizonyos támogatások visszatéríté-
séhez szükséges intézkedést – nem teljesítette a határozat 1–
3. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a költ-
ségek viselésére.

(1) HL C 60., 2006.3.11.
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