
3) Az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdése úgy értelmezendő,
hogy ha valamely török munkavállaló számára valótlan nyilatko-
zatok alapján biztosították a politikai menekülti jogállást, a család-
tagját e rendelkezés alapján megillető jogok nem kérdőjelezhetők
meg, ha ez utóbbi e munkavállaló tartózkodási engedélyének vissza-
vonásakor teljesíti az említett rendelkezésben előírt feltételeket.
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A Bíróság (második tanács) 2008. december 18-i ítélete (a
Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Sopropé – Organizações de

Calçado, Lda kontra Fazenda Pública

(C-349/07. sz. ügy) (1)

(Közösségi Vámkódex – A védelemhez való jog tiszteletben
tartásának elve – Behozatali vám utólagos beszedése)

(2009/C 44/25)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal Administrativo

Az alapeljárás felei

Felperes: Sopropé – Organizações de Calçado, Lda

Alperes: Fazenda Pública

A következő részvételével: Ministério Público

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Supremo Tribunal Admi-
nistrativo – Az adófizetésre kötelezett meghallgatáshoz való joga
gyakorlásának határidejére vonatkozó nemzeti adóügyi eljárási
rendelkezések összeegyeztethetősége a közösségi joggal és a
védelemhez való jog elvével – Távol-Keletről származó áruk
behozatalát terhelő vámok utólagos megfizettetésére irányuló
közigazgatási eljárás

Rendelkező rész

1) A vámtartozásnak a behozatali vám utólagos beszedése céljából
történő behajtását illetően a vámszabálysértéssel gyanúsított
importőr számára észrevételei megtétele céljából kitűzött nyolc–
tizenöt napos határidő főszabály szerint megfelel a közösségi jog
követelményeinek.

2) Az eljáró nemzeti bíróság feladata annak meghatározása – az ügy
sajátos körülményeire figyelemmel –, hogy az ezen importőr
számára ténylegesen kitűzött határidő lehetővé tette-e számára,
hogy őt a vámhatóságok érdemben meghallgassák.

3) A nemzeti bíróságnak meg kell továbbá vizsgálnia, hogy – figye-
lemmel az észrevételek közigazgatási szerv általi átvételének és a ha-
tározat elfogadásának időpontja között eltelt időre – úgy lehet-e
tekinteni, hogy a közigazgatási szerv kellőképpen figyelembe vette a
közölt észrevételeket.
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A Bíróság (második tanács) 2008. december 18-i ítélete (a
Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Wienstrom GmbH kontra Bundesminister

für Wirtschaft und Arbeit

(C-384/07. sz. ügy) (1)

(Állami támogatások – Az EK 88. cikk (3) bekezdése – A
közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított támogatások –

A kedvezményezett és a nemzeti hatóságok közötti, a jogelle-
nesen kifizetett támogatások összegére vonatkozó jogvita – A

nemzeti bíróság szerepe)

(2009/C 44/26)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Wienstrom GmbH

Alperes: Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verwaltungsgerichtshof
– Az EK 88. cikk (3) bekezdésnek értelmezése – Olyan állami
támogatási rendszernek a Bizottságnak való előzetes bejelentés
nélkül történő végrehajtása, amelynek a későbbi, módosított
változatát annak bejelentését követően a korábbi, be nem jelen-
tett változatra vonatkozó kifejezett kedvezőtlen határozat nélkül
a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánították – A nemzeti
bíróságoknak az e bizottsági határozatból eredő kötelezettsége.
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