
Az Elsőfokú Bíróságnak (második tanács) a T-189/02. sz.,
Ente per le Ville Vesuviane kontra az Európai
Közösségek Bizottsága ügyben 2007. július 18-án hozott
ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2007.

szeptember 28-án benyújtott fellebbezés

(C-445/07. P. sz. ügy)

(2007/C 297/40)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
L. Flynn meghatalmazott, segítője A. Dal Ferro ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Ente per le Ville Vesuviane

A fellebbező kérelmei

A Bíróság

– helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróságnak a
T-189/02. sz. ügyben hozott ítéletét, abban a részében,
amelyben elfogadhatónak minősíti az Ente per le Ville Vesu-
viane által benyújtott megsemmisítés iránti keresetet;

– minősítse elfogadhatatlannak az Ente per le Ville Vesuviane
által benyújtott, a 2002. március 13-i D(2002)810111 bizott-
sági határozat megsemmisítése irányuló keresetet;

– kötelezze az Ente per le Ville Vesuviane-t a jelen és az első-
fokú eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság elfogadhatónak ítéli meg az Elsőfokú Bíróság ítélete
ellen benyújtott fellebbezését, mivel bár az elsőfokú eljárásban
pernyertes lett, az Ente per le Ville Vesuviane-vel szemben
benyújtott elfogadhatatlansági kifogás tekintetében pervesztes
lett.

A fellebbező szerint a megtámadott ítélet: sérti a közösségi
jogot, abban a részében, amelyben elfogadhatónak minősíti az
Ente per le Ville Vesuviane denyújtott keresetet, ez utóbbit az
ügyben közvetlenül érintettnek minősítve az EK 230. cikk
negyedik bekezdése értelmében. A fellebbező azt állítja, hogy a
hatályos közösségi ítélkezési gyakorlat szerint amennyiben, mint
a jelen ügyben is, egy tagállamnak címzett jogi aktus, amelynek
tekintetében ennek mérlegelési jogköre van, hogy e jogi aktus
joghatásait a felperesre hárítsa-e, vagy sem, ez utóbbit nem lehet
a szóban forgó határozat által közvetlenül érintettnek minősí-
teni, függetlenül attól a ténytől, hogy ez utóbbi a közösségi
támogatások „kedvezményezetje”-e vagy sem.

2007. október 1-jén benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-447/07. sz. ügy)

(2007/C 297/41)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet
és L. Pignataro-Nolin meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel
jogrendjében az olasz lobogó alatt közlekedő hajók kapitányi
és első tiszti beosztásának gyakorlásához követelményként
olasz állampolgárságot írt elő – nem teljesítette az EK 39. cikk-
ből eredő kötelezettségeit.

– A Bíróság kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság azt állítja, hogy az az olasz szabályozás, amely az
olasz lobogó alatt közlekedő hajók kapitányi és első tiszti beosz-
tásának gyakorlásához követelményként olasz állampolgárságot
írt elő, nem egyeztethető össze a munkavállalók szabad mozgá-
sának elvét rögzítő – a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint értel-
mezett – EK 39. cikkel.

A spanyol lobogó alatt közlekedő kereskedelmi hajók kapitányi
és első tiszti beosztására (C-405/01. sz. ügy), illetve a „kishajó-
zásra” (Kleine Seeschifffahrt) szolgáló hajók (a német lobogó
alatt közlekedő, nyílt tengeri kishalászatot végző, német lobogó
alatt közlekedő halászhajók sajátos esetében) kapitányi beosztá-
sára (C-47-02. sz. ügy) vonatkozó ügyek keretében 2003. szep-
tember 30-án hozott ítéletében a Bíróság értelmezte az EK
39. cikket.

A Bizottság rámutat arra, hogy a jelen eljárásban az olasz ható-
ságok csak azokra az érvekre hivatkoztak, amelyekkel a
C-405/01. sz. ügyben is érveltek, amely ügybe az Olasz Köztár-
saság beavatkozott, valamint amelyekre a francia hatóságok
hivatkoztak a C-47/02. sz. ügyben. Ezen érveléseket a Bíróság
2003. szeptember 30-i ítéletében elutasította.
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