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Siinä tapauksessa, että Puolassa voidaan rajoituksetta käyttää
ajoneuvoja, joita ei ole rekisteröity siellä ja joissa ohjauslaitteet
ovat oikealla puolella, niiden rekisteröinnin kielto ei komission
mukaan ole mainitun päämäärän saavuttamiseen soveltuva eikä
missään tapauksessa oikeasuhteinen toimi.

Komission mukaan mainitunlaisen ajoneuvon pitkäaikainen
käyttö oikeanpuoleisessa liikenteessä johtaa rutiinin hankkimi
seen eikä se ole liikenneturvallisuuden kannalta suurempi uhka
kuin mainitunlaisen ajoneuvon satunnainen tai väliaikainen
käyttö. Lisäksi käytettävissä on muita vähemmän ankaria keino
ja, kuten lisäpeilin asentaminen, jotka helpottavat sellaisen ajo
neuvon, jossa ohjauspyörä on oikealla puolella, käyttöä oikean
puoleisessa liikenteessä.

(1) Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 8.6.1970 annettu neu
voston direktiivi 70/311/ETY, EYVL L 133, s. 10.
(2) Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja eril
listen teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) 5.9.2007
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY,
EUVL L 263, s. 1.
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( ) Infrastruktuuriministeriön 31.12.2012 antaman asetuksen 9 §:n 2
momentti ja liitteessä I oleva 5.1 kohta sekä 16.12.2003 annetun
asetuksen korvaamisesta ja kumoamisesta 18.9.2009 annetun inf
rastruktuuriministeriön asetuksen liitteessä I oleva 6.1 kohta.
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2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, voi
daanko siinä tarkoitettu luovutus rinnastaa kuudennen di
rektiivin 5 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuista tavaroista ja/tai
saman direktiivin 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista palve
luista muodostuvan varallisuuskokonaisuuden (osan) siir
toon, jos muut osakkaat, jotka myös suorittavat arvonlisä
veron alaisia palveluja yhtiölle, jonka yhtiöosuuksien luovut
tamisesta on kyse, luovuttavat (lähes) samanaikaisesti tämän
yhtiön kaikki muut yhtiöosuudet samalle henkilölle?
3) Jos myös toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, voi
daanko kysymyksessä 1 tarkoitettua luovutusta pitää kuu
dennen direktiivin 5 artiklan 8 kohdassa ja/tai 6 artiklan 5
kohdassa tarkoitettuna yrityksen (osan) siirtona, kun otetaan
huomioon, että luovutus liittyy läheisesti osakkuusyhtiölle
suoritettuihin hallinnointipalveluihin?

(1) Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta
— yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymis
peruste — 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi
77/388/(EYVL L 145, s. 1).
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Ennakkoratkaisukysymykset
1) Voidaanko 30 prosentin luovuttaminen sellaisen yhtiön yh
tiöpääomasta, jolle yhtiöosuuksien luovuttaja suorittaa ar
vonlisäverollisia palveluja, rinnastaa kuudennen direktii
vin (1) 5 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuista tavaroista ja/tai
saman direktiivin 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista palve
luista muodostuvan varallisuuskokonaisuuden (osan) siir
toon?

Ennakkoratkaisukysymys
Onko harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden la
kien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä
10.9.1984 annetun direktiivin 84/450/ETY (1) 2 artiklassa ja
harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12.12.2006 an
netun direktiivin 2006/114/EY (2) 2 artiklassa tarkoitettua mai
nonnan käsitettä tulkittava siten, että se kattaa yhtäältä verkko
tunnuksen rekisteröinnin ja käytön ja toisaalta metatagien käy
tön verkkosivuston metatiedoissa?

(1) EYVL L 250, s. 17.
(2) EUVL L 376, s. 21.

