
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2005. április 14.

a C-243/04. P. sz. Zoé Gaki-Kakouri kontra Európai Közös-
ségek Bírósága ügyben (1)

(Fellebbezés – A Bíróság tagjaira és korábbi tagjaira vonat-
kozó pénzügyi rendelkezések – Korábbi elhunyt tag elvált

feleségének jogai)

(2005/C 132/22)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-243/04. P. sz. Zoé Gaki-Kakouri, (lakóhelye: Athén
[Görögország], képviseli: H. Tagaras ügyvéd), az eljárásban
ellenérdekű fél az Európai Közösségek Bírósága (képviseli: M.
Schauss, meghatalmazotti minőségben) ügyben a Bíróság alap-
okmányának 56. cikke alapján 2004. június 9-én benyújtott
fellebbezés tárgyában, a Bíróság (harmadik tanács), tagjai A.
Rosas (előadó), a tanács elnöke, A. Borg Barthlet, A. La Pergola,
S. von Bahr és J. Malenovský bírák, főtanácsnok: L. A. Geel-
hoed, hivatalvezető: R. Grass, 2005. április 14-én meghozta
ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság Z. Gaki-Kakourit kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 190., 2004.07.24.

Az Oberster Gerichtshof 2005. február 2-i végzésével a
Reisch Montage AG kontra Kiesel Baumaschinen Handels
GmbH ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti

kérelem

(C-103/05. sz. ügy)

(2005/C 132/23)

(Az eljárás nyelve: német)

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) 2005. február 2-i végzé-
sével, amely 2005. február 28-án érkezett a Bíróság Hivata-
lához, a Reisch Montage AG kontra Kiesel Baumaschinen
Handels GmbH ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet
nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához. Az Oberster
Gerichtshof a következő kérdésről kéri a Bíróság döntését:

Hivatkozhat-e a felperes a joghatóságról szóló EK rendelet (1) 6.
cikkére, ha a fórum államában lakóhellyel rendelkező személy
ellen, valamint egy másik tagállamban letelepedett személy ellen
indít keresetet, a fórum államában lakóhellyel rendelkező
személy ellen indított kereset azonban – annak vagyonára indí-
tott csődeljárás miatt, amely a nemzeti jogban a perindítást
kizárja –, már benyújtásának időpontjában elfogadhatatlan?

(1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a ha-
tározatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december
22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 012., 1. o.).

Az Európai Közösségek Bizottsága által az Osztrák Köztár-
saság ellen 2005. március 3-án benyújtott kereset

(C-109/05. sz. ügy)

(2005/C 132/24)

(Az eljárás nyelve: német)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: Minas Konstanti-
nidis és Bernhard Schima, kézbesítési cím: Luxembourg) 2005.
március 3-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíró-
ságához az Osztrák Köztársaság ellen.

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

1) állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság nem teljesítette
az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i
2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 5.
cikkéből eredő kötelezettségeit, mivel a[z osztrák] rende-
letnek a hulladék keletkezésének megelőzéséről, az elhaszná-
lódott járművek begyűjtéséről és feldolgozásáról szóló 5. §-
ának (1) bekezdésében az ingyenes visszavételi kötelezett-
séget

(1) az elhasználódott járműveknek a létező gyártók vagy
importőrök által forgalomba hozott típusaira, illetve

(2) az Ausztriában nyilvántartásba vett járművekre

korlátozta.

2) kötelezze az Osztrák Köztársaságot a költségek viselésére.
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