
2007. március 20-án benyújtott kereset – Az Európai
Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-155/07. sz. ügy)

(2007/C 155/13)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: R. Passos, A. Baas,
D. Gauci meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Arpio
Santacruz, M. Sims, D. Canga Fano meghatalmazottak)

Kereseti kérelmek

– A Bíróság az EK-Szerződés megsértése okán semmisítse meg
a Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaran-
ciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak
nyújtott közösségi garanciáról szóló, 2006. december 16-i
2006/1016/EK tanácsi határozatot (1);

– kötelezze az Európai Unió Tanácsát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására az Európai Parlament egyetlen, a
vitatott határozat jogi alapjának téves megválasztásából eredő
jogalapra hivatkozik. Mivel a határozat az Európai Beruházási
Bank által nyújtott, közösségi garancia melletti finanszírozásra
jogosult vagy potenciálisan jogosult országok közül elsősorban
a fejlődő országokat érinti, együttesen az EK 179. és
EK 181a. cikkre, és nem kizárólag az utóbbi cikkre alapítva
kellett volna elfogadni, amely utóbbinak alkalmazási köre nem
tartalmazza a fejlődő országokkal való együttműködést.

(1) HL L 414., 95. o.

2007. március 26-án benyújtott kereset – Európai
Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-166/07. sz. ügy)

(2007/C 155/14)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: I. Klavina és L. Visaggio
meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. Vitro és
M. Moore meghatalmazottak)

Kereseti kérelmek

– A Bíróság semmisítse meg az Írországért Nemzetközi Alap
részére nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról
(2007–2010) szóló, 2006. december 21-i 1968/2006/EK
tanácsi rendeletet (1);

– kötelezze az Európai Unió Tanácsát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására az Európai Parlament a jogvita
tárgyát képező rendelet téves jogi alapjára alapított egyetlen
jogalapra hivatkozik. Mivel a rendelet által előírt intézkedések
ugyanis a gazdasági és szociális kohézióra vonatkozó közösségi
hatáskör alá tartoznak, az EK 159. cikk harmadik bekezdése
alapján kellett volna elfogadni azokat, és nem az EK 308. cikkre
alapítva, amelyre csak akkor lehet hivatkozni, amennyiben a
Szerződés egyetlen másik rendelkezése sem biztosítja a közös-
ségi intézményeknek a kérdéses jogi aktus meghozatalára vonat-
kozó hatáskört.

(1) HL L 409., 81. o. és – helyesbítés – HL 2007., L 36., 31. o.

A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2007.
március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem – Hartlauer Handelsgesellschaft mbH,
Freilassing kontra Wiener Landesregierung és Ober-

österreichische Landesregierung

(C-169/07. sz. ügy)

(2007/C 155/15)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof (Ausztria)

Az alapeljárás felei

Felperes: Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, Freilassing

Alperes: Wiener Landesregierung és Oberösterreichische Landes-
regierung
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