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— a gazdasági egyesülés ügyleteit (az alvállalkozói szerződésen keresztül) a leányvállalat és a gazdasági egyesülésben részt
vevő másik vállalat ügyletei képezik, utóbbiak pedig a gazdasági egyesülésnek az általa a beruházónak számlázott teljes
bevétellel azonos összeget számláztak ki.
(1)
(2)

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006 L 347., 1 o.)
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011.
március 15-i 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2011 L 77., 1. o.)

A Lietuvos apeliacinis teismas (Litvánia) által 2017. január 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines”, felszámolás alatt kontra Starptautiskā lidosta
„Rīga” VAS, „Air Baltic Corporation A/S”
(C-27/17. sz. ügy)
(2017/C 104/50)
Az eljárás nyelve: litván
A kérdést előterjesztő bíróság
Lietuvos apeliacinis teismas

Az alapeljárás felei
Felperes: AB „flyLAL-Lithuanian Airlines”, felszámolás alatt
Alperesek: Starptautiskā lidosta „Rīga” VAS, „Air Baltic Corporation A/S”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1. Az alapügyben fennálló körülmények között úgy kell-e értelmezni a „Brüsszel I” rendelet (1) 5. cikkének 3. pontjában
szereplő, „hely[…], ahol a káresemény bekövetkezett” kifejezést, hogy az az alperesek Európai Közösséget létrehozó
szerződés 82. cikke c) pontját (EUMSZ 102. cikk c) pont) sértő jogellenes magatartása megvalósításának helye, vagy
azon cselekmények megvalósításának helye, amelyekkel az azonos érintett piacokon a felperessel fennálló verseny során
kiszorító árazás (kereszttámogatások) alkalmazásával érvényt szereztek a megállapodásból származó pénzügyi
előnynek?
2. Tekinthető-e a „Brüsszel I” rendelet 5. cikkének 3. pontja alkalmazásában kárnak a felperes által az alperesek konkrét
jogellenes magatartása miatt elszenvedett kár (bevételkiesés)?
3. Az alapügyben fennálló körülmények között az Air Baltic Corporation fióktelepének litván köztársaságbeli működése
tekinthető-e a „Brüsszel I” rendelet 5. cikkének 5. pontja szerinti fióktelep működésének?
(1)

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000.
december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.).

A High Court (Írország) által 2017. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –
Eamonn Donnellan kontra The Revenue Commissioners
(C-34/17. sz. ügy)
(2017/C 104/51)
Az eljárás nyelve: angol
A kérdést előterjesztő bíróság
High Court (Írország)

