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

Hivatkozott jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetési határideje 2004. július 1-jén lejárt.

(1) HL L 176., 2003.7.15., 57. o.; magyar nyelvű különkiadás 12.
fejezet, 2. kötet, 230. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által Spanyol Királyság
ellen 2005. szeptember 23-án benyújtott kereset

(C-357/05. sz. ügy)

(2005/C 281/27)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: B. Schima és S.
Pardo Quintillán, meghatalmazottak, kézbesítési cím: Luxem-
bourg) 2005. szeptember 23-án keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Bíróságához Spanyol Királyság ellen.

A felperes keresetében 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 megfeleljen a földgáz belső piacára
vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy minden-
esetre ezekről a rendelkezésekről a Bizottságot nem tájékoz-
tatta, a Spanyol Királyság nem teljesítette az irányelv 33.
cikke alapján fennálló kötelezettségeit;

2) kötelezze Spanyol Királyság a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv nemzeti jogba való átültetésére előírt határidő
2004. július 1-jén lejárt.

(1) HL L 176, 2003.7.15., 57. o.; magyar nyelvű különkiadás 12.
fejezet, 2. kötet, 230. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztár-
saság ellen 2005. szeptember 23-án benyújtott kereset

(C-360/05. sz. ügy)

(2005/C 281/28)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: K. Gross és M.
Velardo, meghatalmazotti minőségben) 2005. szeptember 23-
án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az
Olasz Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el és nem közölte
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az energiater-
mékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének
átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK
tanácsi irányelvnek (1), az Olasz Köztársaság nem teljesítette
a 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 28.
cikkéből eredő kötelezettségeit.

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 2003/96/EK tanácsi irányelv tárgya az energiatermékek és a
villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezése, és
28. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik:

„A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. december 31-ig
megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.”

Az olasz állam nem fogadta el a fent hivatkozott cikk (1)
bekezdésében előírt átültetési intézkedéseket, és egyébként sem
tájékoztatta a Bizottságot, valamint olyan információkat sem
közölt, amelyek alapján feltételezhető lenne, hogy elfogadta a
szükséges rendelkezéseket. Ezen körülmények alapján feltéte-
lezhető, hogy az olasz állam nem teljesítette a fent hivatkozott
rendelkezésből eredő kötelezettségeit.

(1) HL L 283., 2003.10.31., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9.
fejezet, 1. kötet, 405. o.
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