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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

biztosítana az ágazat vállalkozásainak e belépés alóli mentes
ségére, összhangban vannak-e az EK 81. és EK 82. cikkel,
vagy a kijelölt szervezet számára visszaélésnek minősülő erőfö
lényt biztosítanak?

C 24/27

2009. november 11-én benyújtott kereset — az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság
(C-441/09. sz. ügy)
(2010/C 24/50)
Az eljárás nyelve: német
Felek

A Cour d’appel de Paris (Franciaország) által 2009.
november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS kontra
Président de l’Autorité de la Concurrence, Ministre de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Trian
tafyllou és B.-R. Killmann meghatalmazottak)
Alperes: Osztrák Köztársaság

(C-439/09. sz. ügy)
(2010/C 24/49)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Bíróság állapítsa meg, hogy

Az eljárás nyelve: francia
A kérdést előterjesztő bíróság
Cour d’appel de Paris

Az alapeljárás felei

— az Osztrák Köztársaság megsértette a hozzáadottértékadórendszerről szóló irányelv (1) III. mellékletével összefüg
gésben értelmezett 96. és 98. cikkéből eredő kötelezett
ségeit, mivel egyes, nem emberi vagy állati fogyasztásra
szánt élelmiszer készítésére felhasznált élőállatok, különösen
lovak értékesítésére, importjára és Közösségen belüli beszer
zésére kedvezményes adómértéket alkalmazott;
— az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Felperes: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS
Jogalapok és fontosabb érvek
Alperesek: Président de l’Autorité de la Concurrence, Ministre de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
A szerződés szerinti termékek végső felhasználók számára való
internetes értékesítésének a szelektív forgalmazási hálózat kere
tében az engedéllyel rendelkező forgalmazókkal szemben előírt
általános és abszolút tilalma tényleg olyan, az EK-Szerződés 81.
cikkének (1) bekezdése értelmében vett különösen súlyos,
célzott versenykorlátozásnak minősül-e, amely kikerül a
2790/1999 rendelet (1) szerinti csoportmentesség alól, de eset
legesen a EK-Szerződés 81. cikkének (3) bekezdése alapján
egyedi mentesítésben részesülhet?

(1) A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vertikális megállapodások
és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról
szóló, 1999. december 22-i 2790/1999/EK bizottsági rendelet (HL
L 336., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet,
364. o.).

A Bizottság álláspontja szerint az osztrák forgalmiadójog sérti a
hozzáadottérték-adóról szóló irányelv III. mellékletével összefüg
gésben értelmezett 96. és 98. cikkét, mivel egyes élőállatok
(különösen lovak) értékesítésére abban az esetben is kedvezmé
nyes adómértéket alkalmaz, ha ezeket az állatokat nem élelmi
szer-előállításra szánják.
Az „élő állatoknak” a hozzáadottérték-adóról szóló irányelv III:
mellékletének 1. pontjában szereplő fogalma nem önálló kate
gória, hanem pusztán olyan állatokat foglal magában, amelyeket
általában emberi vagy állati fogyasztásra szánt élelmiszerként
történő felhasználás céljából tenyésztenek. Ezt az értelmezést
támasztja alá e rendelkezés spanyol, francia, angol, olasz,
holland, portugál, valamint svéd nyelvi változata is. Továbbá
mivel e rendelkezés kivételt állapít meg, az állandó ítélkezési
gyakorlat szerint megszorítóan kell értelmezni.
Különösen a lófélék családjába tartozó állatok esetében áll
egyértelműen előtérben az igás- vagy hátasállatként történő
használat (nem pedig az emberi vagy állati fogyasztásra szánt
élelmiszerként történő felhasználás).

(1) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.).

