
2) Dyrektywa 89/665, zmieniona dyrektywą 92/50, a w szczegól-
ności art. 1 ust. 1 i 3, stoi na przeszkodzie temu, by termin nało-
żony przepisem prawa krajowego był stosowany w taki sposób, że
odmawia się oferentowi dostępu do środka odwoławczego w przed-
miocie wyboru procedury przetargowej lub oszacowania wartości
zamówienia, jeżeli instytucja zamawiająca nie wskazała zaintereso-
wanemu jasno całkowitej wielkości lub całkowitego zakresu tego
zamówienia. Wspomniane przepisy tej dyrektywy stoją również na
przeszkodzie temu, by podobny przepis został rozciągnięty w sposób
ogólny na środki odwoławcze dotyczące decyzji instytucji zamawia-
jącej, w tym decyzji wydanych na etapach postępowania przetargo-
wego następujących po upływie wyznaczonego terminu.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 października
2007 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym, złożone przez Zala Megyei Bíróság i Legfelsőbb
Bíróság — Republika Węgierska) — KÖGÁZ rt, E-ON IS
Hungary kft, E-ON DÉDÁSZ rt, Schneider Electric
Hungária rt, TESCO Áruházak rt, OTP Garancia Biztosító
Rt., OTP Bank rt, ERSTE Bank Hungary rt, Vodafon
Magyarország Mobil Távközlési rt (C-283/06) przeciwko
Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője oraz OTP
Garancia Biztosító rt przeciwko Vas Megyei Közigazgatási

Hivatal (C-312/06)

(Sprawy połączone C-283/06 i C-312/06) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 33 ust. 1 — Pojęcie
„podatku obrotowego” — Podatek lokalny od działalności

gospodarczej)

(2007/C 297/19)

Język postępowania: węgierski

Sądy krajowe

Zala Megyei Bíróság, Legfelsőbb Bíróság

Strony w postępowaniach przed sądami krajowymi

Strona skarżąca: KÖGÁZ rt, E-ON IS Hungary kft, E-ON
DÉDÁSZ rt, Schneider Electric Hungária rt, TESCO Áruházak rt,
OTP Garancia Biztosító Rt., OTP Bank rt, ERSTE Bank Hungary
rt, Vodafon Magyarország Mobil Távközlési rt (C-283/06), OTP
Garancia Biztosító rt (C-312/06)

Strona pozwana: Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője
(C-283/06), Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (C-312/06)

Przedmiot

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Zala
Megyei Bíróság i Legfelsőbb Bíróság — Wykładnia załącznika X

(Wykaz, o którym mowa w art. 24 aktu przystąpienia: Węgry),
rozdział 4 (Polityka konkurencji), pkt 3 lit. a) do Aktu dotyczą-
cego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Repu-
bliki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Repu-
bliki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących
podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z dnia 23 września
2003 r., str. 846) oraz art. 33 szóstej dyrektywy Rady
77/388/EWG dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145
z dnia 13 czerwca 1977 r., str. 1) — Zakaz podatków o charak-
terze podatków obrotowych — Ustawodawstwo krajowe umoż-
liwiające władzom lokalnym wprowadzenie podatku od działal-
ności gospodarczej — Przyznana w akcie przystąpienia możli-
wość stosowania przez państwo członkowskie obniżek tego
podatku w okresie przejściowym

Sentencja

Artykuł 33 szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej:
ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady
91/680/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. uzupełniającą wspólny
system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę
77/388/EWG w celu zniesienia granic fiskalnych, należy interpretować
w ten sposób, że nie sprzeciwia się on utrzymywaniu obciążenia podat-
kowego o takich cechach, jak cechy podatku w sprawie przed sądem
krajowym.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006.
Dz.U. C 237 z 30.9.2006.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 października
2007 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa C-332/06 P) (1)

(Odwołanie — EFOGR — Wydatki wyłączone z finansowania
ze względu na niezgodność z przepisami prawa

wspólnotowego)

(2007/C 297/20)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona wnosząca odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciele:
V. Kontolaimos i I. Chalkias, pełnomocnicy)
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