
Jogalapok és fontosabb érvek:

Az 1999/38/EK irányelv átültetésének határideje 2003. április
29-én lejárt.

(1) HL L 138., 66. o.

A Landgericht Würzburg 2004. augusztus 23-i végzésével
a Richard Dahms GmbH kontra Fränkischer Weinbauver-
band e.V. ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti

kérelem

(C-379/04. sz. ügy)

(2004/C 262/43)

A Landgericht Würzburg (Német Szövetségi Köztársaság) 2004.
augusztus 23-i végzésével, amely 2004. szeptember 3-án érke-
zett a Bíróság hivatalához, a Richard Dahms GmbH kontra
Fränkischer Weinbauverband e.V. ügyben előzetes döntésho-
zatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bírósá-
gához.

A Landgericht Würzburg a következő kérdésekről kéri a
Bíróság döntését:

a) Biztosít-e a felperes számára a 753/02/EK rendelet (1) 21.
cikke alanyi jogot arra, hogy az alperes ne alkalmazzon vele
szemben hátrányos megkülönböztetést a frank bor- és
pezsgő díjak odaítélése során?

b) Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén:

A 753/02/EK rendelet 21. cikke szerinti hátrányos megkü-
lönböztetést jelenti-e, ha az alperes a frank bor- és pezsgő
díjak odaítélése során kétszer akkora részvételi díjat követel
a nem tag felperestől, mint amekkorát a tagoktól követel?

(1) HL L 118., 1. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi
Nagyhercegség ellen 2004. szeptember 6-án benyújtott

kereset

(C-382/04. sz. ügy)

(2004/C 262/44)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: A. Bordes, megha-
talmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg, 2004.
szeptember 6-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Bíróságához a Luxemburgi Nagyhercegség ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség nem tett
eleget a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról
szóló 68/193/EGK irányelv módosításáról és a 74/649/EGK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. február
14-i 2002/11/EK tanácsi irányelv (1) alapján fennálló kötele-
zettségeinek, mivel elmulasztotta az irányelv végrehajtá-
sához szükséges valamennyi törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezés megalkotását, vagy legalábbis a Bizott-
sággal ezeket a rendelkezéseket nem közölte;

2) kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv belső jogba történő átültetésének határideje 2003.
február 23-án lejárt.

(1) HL L 53., 2002.2.23., 20. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által 2004. szeptember
6-án a Luxemburgi Nagyhercegség ellen benyújtott kereset

(C-383/04. sz. ügy)

(2004/C 262/45)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: A. Bordes, megha-
talmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg, 2004.
szeptember 6-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Bíróságához a Luxemburgi Nagyhercegség ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy eleget tegyen az erdészeti szaporító-
anyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i
1999/105/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis azokat
nem közölte a Bizottsággal, a Luxemburgi Nagyhercegség
elmulasztotta az ezen irányelv alapján fennálló kötelezett-
ségei teljesítését;

2) kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv belső jogba való átültetésére kitűzött határidő
2003. január 1-jén lejárt.

(1) HL L 11., 2000.1.15., 17. o.
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