
Az Európai Közösségek Bizottsága által a Holland
Királyság ellen 2005. szeptember 27-én benyújtott kereset

(C-364/05. sz. ügy)

(2005/C 296/31)

(Az eljárás nyelve: holland)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: Michel van Beek,
meghatalmazotti minőségben) 2005. szeptember 27-én kere-
setet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Holland
Királyság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalma-
zandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagál-
lami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések köze-
lítéséről szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK európai parla-
menti és a tanácsi irányelvnek (1),

valamint mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy megfeleljen az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek
és az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek
helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymu-
tatások megállapításáról szóló, 2003. október 8-i
2003/94/EK bizottsági irányelvnek (2),

vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal,

a Holland Királyság nem teljesítette az irányelv alapján
fennálló kötelezettségeit.

– kötelezze a Holland Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 2001/20 irányelv 22. cikkének (1) bekezdése értelmében a
tagállamoknak 2003. május 1. előtt hatályba kellett léptetniük
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfe-
leljenek, és ezeket közölniük kellett a Bizottsággal. A 2003/94
irányelv tekintetében ez a határidő a 17. cikk értelmében 2004.
április 30.

(1) HL L 121., 34. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 26. kötet,
299. o.

(2) HL L 262., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 32. kötet,
424. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Görög Köztár-
saság ellen 2005. október 7-én benyújtott kereset

(C-369/05. sz. ügy)

(2005/C 296/32)

(Az eljárás nyelve: görög)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: Maria Patakia, a
Jogi Szolgálat jogtanácsosa és Nicola Yerrell, a Jogi Szolgálat
tagja, kézbesítési cím: Luxembourg) 2005. október 7-én kere-
setet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Görög
Köztársaság 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 az Európai Légitársaságok
Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási
Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták
Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok
Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége
(IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó
munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai
megállapodásról szóló 2000. november 27-i 2000/79/EK
tanácsi irányelvnek (1), vagy erről legalábbis nem értesítette
a Bizottságot, a Görög Köztársaság nem teljesítette az
irányelv alapján fennálló kötelezettségeit;

2) kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

– Az irányelv átültetésének határideje 2003. december 1-jén
lejárt.

(1) HL L 302., 2000.12.1., 57-60.o., magyar nyelvű különkiadás 5.
fejezet, 4. kötet, 75.o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Németországi
Szövetségi Köztársaság ellen 2005. október 7-én benyúj-

tott kereset

(C-372/05. sz. ügy)

(2005/C 296/33)

(Az eljárás nyelve: német)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: Dr. Günter
Wilms, kézbesítési cím: Luxembourg) 2005. október 7-én kere-
setet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Néme-
tországi Szövetségi Köztársaság ellen.
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Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság
– mivel az 1998. január 1-je és 2002. december 31-e
közötti időszakban katonai eszközök vámmentes behozatala
következtében be nem szedett saját forrásokat nem állapí-
totta meg és nem utalta át, valamint nem fizette meg azokat
a késedelmi kamatokat, amelyeket amiatt szabtak ki, mert a
saját forrásokat nem bocsátotta a Bizottság rendelkezésére –
nem teljesítette az 1552/89 rendelet (1) 2., 9., 10. és 11.
cikkéből, illetve a 1150/2000 rendeletből (2) eredő kötele-
zettségeit,

2) kötelezze a Németországi Szövetségi Köztársaságot a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A Németországi Szövetségi Köztársaság 1998. január 1-jétől
vámmentességet engedélyezett katonai felszerelések behozata-
lára, és ennek következtében nem fizette be a vámbevételből
származó saját forrásokat. Az alperes – felszólítás ellenére –
nem állapította meg, és nem bocsátotta időben a Bizottság
rendelkezésére az e vámmentesség következtében be nem fize-
tett saját források összegét. Az alperes megtagadta továbbá a
tényleges behozatalra tekintettel kiigazított, és a késedelmi
kamatok kiszámításához szükséges részletes adatok átadását,
valamint a késedelmi kamatok megfizetését.

Ez a vámmentesség a Bizottság álláspontja szerint az EK-
Szerződés 26. cikkének és a Közösségi Vámkódex 20. cikkének
megsértését jelenti, ami nem igazolható az EK-Szerződés 296.
cikkére történő hivatkozással. Az EK 296. cikket, mint a
vámmegállapítás általános elve alóli kivételt, megszorítóan kell
értelmezni, és e megszorító értelmezésnek megfelelően az a
tagállam, amely e rendelkezésre kíván hivatkozni, köteles bizo-
nyítani alkalmazásának valamennyi feltételét.

A jelen ügyben a Bizottság szerint ez azt jelenti, hogy a német
hatóságok kötelesek bizonyítani, mennyiben veszélyezteti a
vámok kiszabása a Németországi Szövetségi Köztársaság
alapvető biztonsági érdekeit. Azt is a tagállamnak kell bizonyí-
tania, hogy a különös feltételek mellett fennáll az állambiz-
tonság konkrét fenyegetettsége. A német hatóságok azonban
nem szolgáltattak konkrét információkat vagy adatokat arra
nézve, hogy bizonyos vámok kiszabása miért, és milyen módon
befolyásolná az ország védelmi képességét. Más tagállamok
kiszabnak vámokat az ilyen behozatalokra anélkül, hogy
nemzetbiztonságuk fenyegetettségét kifogásolnák. A Bizottság
úgy véli, hogy ezekkel a tagállamokkal szemben igazságtalan és
felelőtlen volna e vámmentesség jóváhagyása, mivel ezek
lennének kénytelenek viselni az anyagi következményeket.

A közösségi jog ilyen megsértése a Bizottság szerint nem
igazolható a katonai titok védelmével sem, amire a német ható-
ságok hivatkoztak, mivel a szenzitív adatok titkosságának
védelme a közösségi intézmények részéről pusztán eljárási

kérdés, ami nem mentesíti az alperest azon kötelezettsége alól,
hogy befizesse a Közösség részére a megfelelő saját forrásokat.

Az a tény, hogy a 150/2003 tanácsi rendelet 2003. január 1-jei
hatályba lépését követően meghatározott áruk vonatkozásában
bizonyos feltételekkel megengedi a behozatali vámok felfüg-
gesztését, nem adhat alapot a közösségi vámjog korábbi
megsértésének igazolására; e rendelet hatályba lépését mege-
lőzően ugyanis a közös vámtarifa nem került felfüggesztésre, a
vámokat tehát 2002. december 31-éig ki kellett szabni, és be
kellett fizetni a megfelelő saját forrásokat a Közösség részére.

(1) HL L 155., 1. o.
(2) HL L 130., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet,

169. o.

A C-333/02. sz. ügy törlése (1)

(2005/C 296/34)

(Az eljárás nyelve: olasz)

2005. április 4-i végzésével az Európai Közösségek Bíróságának
elnöke elrendelte a C-333/02. sz., Olasz Köztársaság kontra az
Európai Közösségek Bizottsága ügy törlését.

(1) HL C 274., 2002.11.9.

A C-101/03. sz. ügy (1) törlése

(2005/C 296/35)

(Az eljárás nyelve: olasz)

2005. június 24-i végzésével az Európai Közösségek Bírósá-
gának elnöke elrendelte a C-101/03. sz. ügy törlését (a Tribu-
nale di Milano, Sezione Prima Penalénak az Alfonso Galeazzo
és Marco Banati ellen folyamatban lévő büntetőeljárásban
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelme).

(1) HL C 101., 2003.4.26.
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