
A Bizottság többek között azt állítja, hogy a Görög Köztársaság
nem fogadott el minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy
biztosítsa az állatok levágás közbeni kábítására vonatkozó
rendelkezések tiszteletben tartását, és hogy biztosítsa a levágások
megfelelő felügyeletét és ellenőrzését.

A Bizottság rámutat, hogy mind az indokolással ellátott véle-
ményben kitűzött határidő lejártakor, mind pedig azt követően
– a görög hatóságok erőfeszítési ellenére – a Görög Köztársaság
nem tett meg minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy pótolja
a neki felrótt hiányosságokat. A görög hatóságokhoz címzett
ajánlások nagyobb része nem valósult meg, illetve csak elégtelen
mértékben. Másfelől a szállításokról szóló jelentések nagyon
nyugtalanító képet festenek a fenti intézkedések végrehajtása
tekintetében.

(1) HL L 340., 1991.12.11., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet,
12. kötet, 133. o.

(2) HL L 3., 2005.1.5., 1. o.
(3) HL L 340., 1993.12.31., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet,
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A Conseil d'Etat (Franciaország) által 2007.
szeptember 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem – Société Papillon kontra Ministère du

budget, des comptes publics et de la fonction publique

(C-418/07. sz. ügy)

(2007/C 283/32)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'Etat (Franciaország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Société Papillon

Alperes: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonc-
tion publique

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Amennyiben az „adóintegrációs” rendszerből következő
adókedvezmény a csoport anyavállalatára kivetett adó
mértékét befolyásolja, amely vállalat összegezheti az integrált
csoporthoz tartozó valamennyi társaság által elért nyereséget,
illetve elszenvedett veszteséget, valamint a csoporton belüli

ügyletek tekintetében adósemlegességet élvezhet, az az álta-
lános adókódex 223A. és azt követő cikkeiben meghatáro-
zott rendszerből következő korlátozás, amely szerint az
anyavállalat nem vonhatja az integrált adócsoport körébe
közvetett leányvállalatát, ha azt olyan leányvállalat közbeikta-
tásával irányítja, amely – mivel a Közösség más tagállamában
rendelkezik székhellyel, illetve Franciaországban nem végez
tevékenységet – nem alanya a francia társasági adónak, és így
maga nem lehet tagja a csoportnak, ez a letelepedési
szabadság korlátozását képezi-e az anyavállalat azon dönté-
sének adózási következménye miatt, hogy közvetett leányvál-
lalatát francia vagy inkább valamely más tagállamban ala-
pított leányvállalaton keresztül irányítsa?

2) Igenlő válasz esetében e korlátozás igazolható-e az adórend-
szer koherenciája fenntartásának szükségességével, különösen
a csoporton belüli ügyletek adósemlegessé tételére irányuló
mechanizmusokkal, figyelembe véve az olyan rendszer követ-
kezményeit, amelynek keretében a más tagállamban szék-
hellyel rendelkező leányvállalatot kizárólag a másik leányvál-
lalat közvetett irányítására vonatkozó feltétel miatt kellene a
csoporthoz tartozónak tekinteni, miközben, mivel nem
alanya a francia adónak, szükségszerűen kizárt a csoportra
alkalmazandó rendszerből, vagy bármely más nyomós
közérdek alapján?

2007. szeptember 12-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság

(C-419/07. sz. ügy)

(2007/C 283/33)

Az eljárás nyelve: svéd

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
K. Mojzesowicz és V. Bottka)

Alperes: Svéd Királyság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Svéd Királyság – mivel nem
ültette át megfelelően az elektronikus hírközlő hálózatok és
elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről
szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági
irányelv (1) 2. cikkét – nem teljesítette kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Svéd Királyságot a költségek viselésére.
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Jogalapok és fontosabb érvek

A svéd kormány által kiadott digitális sugárzási engedélyek
olyan intézkedések, amelyek többek között a digitális hírközlési
szolgáltatások igénybe vételét, és ezáltal közvetve az ilyen szol-
gáltatások nyújtását szabályozzák a Svéd Királyságban. A
jelenleg hatályos engedélyekben foglalt követelmények, amelyek
szerint az engedélyeseknek meg kell felelniük a keretmegálla-
podás 2. §-ának, közvetve monopolhelyzetet eredményez a
Boxer állami vállalatnak a hozzáférés-ellenőrzési szolgáltatások
(ideértve a kódolást) vonatkozásában, megsértve ezzel a
2002/77 irányelv 2. cikkének (1) bekezdését. Az e rendelkezés
betartására vonatkozó kötelezettség fenntartása továbbá azokat
a vállalkozásokat is akadályozza, a 2002/77 irányelv 2. cikkének
(1) és (2) bekezdésében számukra biztosított jogokkal élve a
digitális sugárzási szolgáltatások teljes választékát kívánják nyúj-
tani. A Bizottság ezért megállapítja, hogy a digitális földi rádió-
hálózat útján történő jelátviteli és sugárzási szolgáltatásokat ille-
tően Svédország nem ültette át megfelelően a 2002/77 irány-
elvet.

(1) HL L 249., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet,
178. o.

2007. szeptember 13-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-422/07. sz. ügy)

(2007/C 283/34)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: S. Pardo
Quintillán és D. Recchia, meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel az
ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatban nem fogadta el a vegyi-
pari termékek ágazatában a helyes laboratóriumi gyakorlat
betartásának ellenőrzéséhez szükséges rendelkezéseket, nem
teljesítette a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkal-
mazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél
történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló,
2004. február 11-i 2004/10/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (1) 3. cikkéből eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Spanyol Királyságot kötelezze a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság tudomása szerint Spanyolország nem fogadta el a
helyes laboratóriumi gyakorlat elveinek való megfelelést alátá-

masztó rendelkezéseket azon laboratóriumok tekintetében,
amelyek vegyipari anyagokkal végeznek kísérleteket. Ezenfelül
Spanyolország nem jelölte ki a már említett laboratóriumok
tekintetében a helyes laboratóriumi gyakorlat elveinek való
megfelelés ellenőrzéséért felelős hatóságot, vagy legalábbis arról
nem értesítette a Bizottságot.

Következésképpen meg kell állapítani, hogy a Spanyol Királyság
továbbra sem fogadta el az ellenőrző vizsgálatokkal kapcso-
latban a vegyipari termékek ágazatában a helyes laboratóriumi
gyakorlat betartásának ellenőrzéséhez szükséges rendelkezéseket,
ahogyan azt irányelv 3. cikke előírja.

(1) HL L 50., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet,
82. o.

2007. szeptember 13-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi

Köztársaság

(C-424/07. sz. ügy)

(2007/C 283/35)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Braun
és A. Nijenhuis meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi
Köztársaság – mivel hatályba léptette a távközlési jogszabá-
lyok módosításáról szóló 2007. február 19-i törvénnyel a
német Telekommunikationsgesetz-be (TKG) újonnan beikta-
tott 3. § 12b. pontját és 9a. §-t – nem teljesítette az elektro-
nikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgálta-
tások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 6. és
7. cikkéből, 15. cikkének (3) bekezdéséből, 16. cikkéből,
8. cikkének (1) és (2) bekezdéséből, az elektronikus hírközlő
hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről,
valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i
2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2)
8. cikkének (4) bekezdéséből, valamint az egyetemes szolgál-
tatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasz-
nálói jogokról szóló, 2002. március 7-i európai parlamenti és
tanácsi irányelv (3) 17. cikkének (2) bekezdéséből eredő köte-
lezettségeit;

– kötelezze a Németországi Szövetségi Köztársaságot a költ-
ségek viselésére.
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