
A Bíróság (második tanács) 2009. április 23-i ítélete (a High 
Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench 
Division (Administrative Court) — Egyesült Királyság 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — TNT Post UK 
Ltd, The Queen kontra The Commissiners of Her 

Majesty's Revenue & Customs 

(C-357/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Hatodik HÉA-irányelv — Adómentességek — A 13. cikk A. 
része (1) bekezdésének a) pontja — Az állami postai szolgál

tató által nyújtott szolgáltatások) 

(2009/C 141/10) 

Az eljárás nyelve: angol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divi
sion (Administrative Court) 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: TNT Post UK Ltd, The Queen 

Alperes: The Commissiners of Her Majesty's Revenue & Customs 

A következő részvételével: Royal Mail Group Ltd. 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — High Court of Justice 
(England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative 
Court) — A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabálya
inak 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.) 13. cikke A. része 
(1) bekezdése a) pontjának értelmezése — Mentesség egyes 
közhasznú tevékenységek esetében — Az állami postai szolgál
tatók által nyújtott postai szolgáltatások — Az „állami postai 
szolgáltató” fogalma — A postai szolgáltatásokat nyújtó keres
kedelmi társaság benne foglalása 

Rendelkező rész 

1) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehan
golásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap- 
megállapításáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik 
tanácsi irányelv 13. cikke A. része (1) bekezdése a) pontja szerinti 
„állami postai szolgáltató” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az 
olyan köz- vagy magánszervezetekre vonatkozik, amelyek valamely 
tagállamban a 2002. június 10-i 2002/39/EK európai parla
menti és tanácsi irányelvvel módosított, a közösségi postai szolgál
tatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének 
javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 
15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkében 
meghatározott egyetemes postai szolgáltatás egészének vagy egy 
részének biztosítását vállalják. 

2) A 77/388 hatodik irányelv 13. cikke A. része (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti adómentesség — a személyszállítás és a távközlési 

szolgáltatások kivételével — olyan szolgáltatásnyújtásokra és az 
azokhoz tartozó termékértékesítésekre alkalmazandó, amelyeket az 
állami postai szolgáltatók e minőségükben, azaz valamely 
tagállamban az egyetemes postai szolgáltatás egészének vagy egy 
részének biztosítását vállaló gazdasági szereplőként nyújtanak. Az 
adómentesség nem alkalmazandó az olyan szolgáltatásnyújtásokra 
és az azokhoz tartozó termékértékesítésekre, amelyeknek a feltételeit 
egyedi szerződésekben határozták meg. 

( 1 ) HL C 247., 2007.10.20. 

A Bíróság (hatodik tanács) 2009. április 2-i ítélete — 
Mebrom NV kontra az Európai Közösségek Bizottsága 

(C-373/07. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Az ózonréteg védelme — Metal-bromid Unióba 
történő behozatala — 2005-ben történő behozatalra vonat
kozó kvóta odaítélésének elutasítása — Jogos bizalom — 

Jogbiztonság) 

(2009/C 141/11) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Fellebbező: Mebrom NV (képviselők: K. Van Maldegem és C. 
Mereu ügyvédek) 

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (kép
viselő: X. Lewis meghatalmazott) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-216/05. sz., Mebrom 
kontra Bizottság ügyben 2007. május 22-én hozott azon ítélete 
ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú Bíróság a 
Bizottságnak az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2000. 
június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (HL L 244., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. feje
zet, 5. kötet, 190. o.) 6. és 7. cikke alapján a fellebbező számára 
metal-bromid Európai Unióba történő behozatalára vonatkozó 
kvóta odaítélését elutasító, 2005. április 11-i A(05)4338- 
D/6176 határozatának megsemmisítése iránt benyújtott kere
setet mint megalapozatlant elutasította — A közösségi jog 
téves értelmezése — Az indokolás elégtelensége — Az EK 
220. cikk megsértése 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) A Bíróság a Mebrom NV-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 247., 2007.10.20.
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