
2) A hivatkozott 20. cikket továbbá úgy kell értelmezni, hogy azzal
nem áll ellentétben az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja,
hogy a feljogosított fogyasztó berendezései csak abban az esetben
csatlakoztathatók átviteli hálózathoz, ha az elosztó hálózat üzemel-
tetője – műszaki vagy működési követelmények miatt – elutasítja a
feljogosított fogyasztó azon berendezéseinek csatlakoztatását,
amelyek az engedélyében megjelölt működési területen találhatók.
Mindazonáltal a nemzeti bíróság feladata annak ellenőrzése, hogy
a fenti rendszer létrehozására és alkalmazására objektív és a rend-
szerhasználók közötti hátrányos megkülönböztetéstől mentes kritéri-
umok alapján kerül-e sor.
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Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – High Court of Justice
(Chancery Division) (England & Wales) – A tagállamok forgalmi
adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös
hozzáadottértékadó-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.) 4. cikke (5) bekezdésének értelmezése – Közjogi intéz-
mény által hatósági minőségben végzett tevékenységek vagy

ügyletek – Nem utcai fizetős parkolók – A versenytorzulást ered-
ményező nem HÉA-alanyként való kezelés – A „versenytorzulás”
fogalma – Az értékelés kritériumai.

Rendelkező rész

1) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan-
golásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-
megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik
tanács irányelv 4. cikke (5) bekezdésének második albekezdését úgy
kell értelmezni, hogy a verseny jelentős torzulását, amelyet a ható-
ságként eljáró közintézmények nem adóalanyként való kezelése ered-
ményezne, a szóban forgó tevékenység, mint olyan vonatkozásában
kell értékelni, anélkül hogy ezen értékelés valamely meghatározott
helyi piacra vonatkozna.

2) A 77/388 hatodik irányelv 4. cikke (5) bekezdésének második
albekezdése értelmében vett „eredményezné” kifejezést úgy kell értel-
mezni, hogy az nemcsak a tényleges versenyt, hanem a lehetséges
versenyt is magában foglalja, feltéve hogy a magánjogi gazdasági
szereplő számára az érintett piacra történő belépésnek a lehetősége
valós és nem tisztán elméleti jellegű.

3) A 77/388 hatodik irányelv 4. cikke (5) bekezdésének második
albekezdése értelmében vett „jelentősen” kifejezést úgy kell értel-
mezni, hogy a tényleges vagy lehetséges versenytorzulásnak az elha-
nyagolhatónál nagyobb mértékűnek kell lennie.

(1) HL C 199., 2007.8.25.
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