
– mivel nem adta meg a tartózkodási engedélyt a lehető legrövi-
debb időn belül, de legfeljebb az említett engedély iránti kérelem
benyújtásától számított hat hónap alatt, megsértve ezzel a
külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közérdek,
közbiztonság vagy közegészség által indokolt különleges intézke-
dések összehangolásáról szóló, 1964. február 25-i
64/221/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseit,

a Spanyol Királyság nem teljesítette az említett irányelvekből eredő
kötelezettségeit.

2) A Bíróság kötelezi a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

(1) HL C 135., 2003.6.7.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(nagytanács)

2005. március 15.

a C-160/03. sz. Spanyol Királyság kontra Eurojust
ügyben (1)

(Az EK 230. cikkre alapított megsemmisítés iránti kereset –
Tagállam keresete az Eurojust által ideiglenes alkalmazotti
álláshelyekre kiírt pályázati felhívások ellen – A Bíróság

hatáskörének hiánya – Elfogadhatatlanság)

(2005/C 132/12)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

A C-160/03. sz. Spanyol Királyság (meghatalmazott: L.
Fraguas Gadea), támogatja: Finn Köztársaság (meghatalmazott:
T. Pynnä) kontra Eurojust (ügyvédek: J. Rivas de Andrés és D.
O'Keeffe) ügyben, az EK 230. cikk alapján 2003. április 8-án
előterjesztett megsemmisítés iránti kereset tárgyában, a Bíróság
(nagytanács), tagjai: V. Skouris elnök, P. Jann, C. W. A. Timmer-
mans, A. Rosas (előadó) és A. Borg Barthet tanácselnökök, R.
Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues,
Juhász E., G. Arestis, M. Ilešič és J. Malenovský bírák,
főtanácsnok: M. Poiares Maduro, hivatalvezető: H. von Holstein
hivatalvezető-helyettes, 2005. március 15-én meghozta ítéletét,
amelynek rendelkező része a következő:

1) A kereset elfogadhatatlan.

2) A Bíróság a Spanyol Királyságot a költségek viselésére kötelezi.

3) A Finn Köztársaság maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 146., 2003.6.21.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(első tanács)

2005. május 17.

a C-170/03. sz., (Hoge Raad der Nederlanden előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) Staatssecretaris van

Financiën kontra J.H.M. Feron ügyben (1)

(A 918/83/EGK rendelet – Vámmentességek – A „személyes
vagyontárgyak” és a „birtoklás” fogalmai – A munkáltató

által rendelkezésre bocsátott személygépkocsi)

(2005/C 132/13)

(Az eljárás nyelve: holland)

A C-170/03. sz. ügyben, a Bírósághoz az EK 234. cikke alapján
benyújtott eljárásban előzetes döntéshozatal iránti kérelem
tárgyában, amelyet a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) a
Bíróságnál 2003. április 14-én nyilvántartásba vett 2003. április
11-i határozatával az előtte Staatssecretaris van Financiën és
J. H. M. Feron között folyamatban lévő eljárásban terjesztett
elő, a Bíróság (első tanács), tagjai: P. Jann, a tanács elnöke, A.
Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr (előadó) és K. Schiemann bírák,
főtanácsnok: M. Poiares Maduro, hivatalvezető: M.-F. Contet,
2005. május 17-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező
része a következő:

A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983.
március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése
c) pontjának értelmében az alapeljárásban érintetthez hasonló
személygépkocsi az ugyanezen rendelet 2. és 3. cikke alapján vámmen-
tességben részesíthető személyes vagyontárgynak minősül.

(1) HL C 146., 2003.06.21.
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