
A Bíróság (harmadik tanács) 2007. október 18-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán Királyság

(C-19/05. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A Közösségek saját forrásai –
Jog szerint fizetendő, a nemzeti vámhatóságok hibája folytán
a későbbiekben be nem szedett vám – A tagállamok pénzügyi

felelőssége)

(2007/C 315/05)

Az eljárás nyelve: dán

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
N. Rasmussen, G. Wilms és H.-P. Hartvig meghatalmazottak)

Alperes: Dán Királyság (képviselő: J. Molde meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK 10. cikk és az Európai
Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1994.
október 31-i 94/728/EK, Euratom tanácsi határozat 2. és 8. cikke
(HL L 293., 9. o.) – A tagállamok saját forrásokért való pénzügyi
felelőssége – 18 687 475 DKK összegű vámnak a Bizottság
rendelkezésére való bocsátásának elmulasztása, amelynek egy
vállalkozás terhére való kiszabását a vámhatóságok tévedésből
elmulasztották.

Rendelkező rész

1) A Dán Királyság – mivel nem bocsátotta az Európai Közösségek
Bizottságának rendelkezésére a Közösségek 18 687 475 DKK
összegű saját forrását és annak 2000. július 27-től számított kése-
delmi kamatait – nem teljesítette a közösségi jogból, különösen a
Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 1994. október 31-i
94/728/EK, Euratom tanácsi határozat 2. és 8. cikkéből eredő
kötelezettségeit.

2) A Dán Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 93., 2005.4.16.

A Bíróság (harmadik tanács) 2007. november 8-i ítélete (a
Tribunale di Forlì – Olaszország előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – A Karl Josef Wilhelm Schwibbert elleni

büntetőeljárás

(C-20/05. sz. ügy) (1)

(98/34/EK irányelv – Információszolgáltatási eljárás a
műszaki szabványok és szabályok terén – A műszakiszabály-
tervezetek közlésének kötelezettsége – Az értékesített
CD-lemezek után járó szerzői jogdíjak beszedéséért felelős
nemzeti testület megkülönböztető jelzésének feltüntetését

előíró nemzeti törvény – A „műszaki szabály” fogalma)

(2007/C 315/06)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Forlì – Olaszország

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Karl Josef Wilhelm Schwibbert

Tárgy

Az EK 3. cikk, az EK 23–27. cikkei és a bérleti jogról és a
haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén
a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló, 1992.
november 19-i 92/100/EGK tanácsi irányelv (HL L 346., 61. o.)
értelmezése – Az olyan nemzeti jogszabály összeegyeztethető-
sége, amely előírja a szerzői jogok közös jogkezelését végző
szervezet logójának feltüntetését a filmalkotások vagy audiovizu-
ális művek minden forgalomba hozott példányán.

Rendelkező rész

Az 1998. július 22-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő
információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgálta-
tásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni,
hogy az alapügyben szóban forgó rendelkezésekhez hasonló nemzeti
rendelkezések, amennyiben azok a műszaki szabványok és szabályok
terén történő információszolgáltatási eljárásról szóló, 1983.
március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv végrehajtását követően
vezették be az érintett tagállamban történő értékesítésre szánt, képző-
művészeti alkotásokat tartalmazó CD-lemezeken a „SIAE” megkülön-
böztető jelzés feltüntetésének kötelezettségét, olyan műszaki szabályt
képeznek, amely – a Bizottság értesítésének hiányában – nem érvénye-
síthető magánszemély ellen.

(1) HL C 93., 2007.4.16.
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