
A Bíróság (első tanács) 2007. október 18-i ítélete – Livio
Danielis, Domenico D'Alessandro és a felszámolás alatt álló
Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc kontra az

Európai Közösségek Bizottsága

(C-62/05. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – 1430/79/EGK rendelet – Behozatali vámok
elengedése – Spanyolországba irányuló cigarettaszállítmány –

Közösségi árutovábbítási eljárás során elkövetett csalás)

(2007/C 315/07)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Livio Danielis, Domenico D'Alessandro és a felszá-
molás alatt álló Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc
(képviselő: G. Leone avvocato)

A másik fél az eljárásban: Az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: X. Lewis meghatalmazott és G. Bambara ügyvéd)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-322/02. sz., a Nordspedi-
zionieri di Danielis Livio & C. Snc és társai kontra Bizottság
ügyben 2004. december 14-én hozott ítélete ellen benyújtott
fellebbezés, amely ítélet elutasította a 2002. június 28-i (REM
14/01) bizottsági határozat megsemmisítésére irányuló kérelmet,
megállapítva az olasz hatóságok számára, a Spanyolország felé
irányuló cigarettaszállítmány behozatali vámja elengedésének
nincs helye, mivel a közösségi árutovábbítás keretében harmadik
személyek által elkövetetett csalás nem minősül a behozatali
vámok elengedését megindokoló különleges helyzetnek.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság a Livio Danielist és Domenico D'Alessandrot, valamint
a felszámolás alatt álló Nordspedizionieri di Danielis Livio &
C. Snc-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 82., 2005.4.2.

A Bíróság (nagytanács) 2007. október 23-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi

Szövetségi Köztársaság

(C-112/05. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – EK 56. cikk – A Volkswagen
részvénytársaságra vonatkozó törvényi rendelkezések)

(2007/C 315/08)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: F. Benyon
és G. Braun meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselik:
M. Lumma, A. Dittrich meghatalmazottak és H. Wissel Recht-
sanwalt)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK 43. és 56. cikk – A Volks-
wagenwerk GmbH privatizációjának feltételei – Különjogok
biztosítása bizonyos részvényesek számára – A közkéz kötelező
képviselete a társaság felügyelőbizottságában, függetlenül a tulaj-
donban álló részvények számától

Rendelkező rész

1) A Németországi Szövetségi Köztársaság – mivel hatályban tartotta
a Volkswagenwerk korlátolt felelősségű társaság társasági részesedé-
seinek privatizációjáról szóló 1960. július 21-i törvény (Gesetz
über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk
Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand) 4. §-a
(1) bekezdésének, valamint a 4. §-ának (3) bekezdésével egybevetett
2. §-a (1) bekezdésének a jelen jogvitában alkalmazandó válto-
zatát – nem teljesítette az EK 56. cikk (1) bekezdéséből eredő köte-
lezettségeit.

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a költ-
ségek viselésére.

(1) HL C 143., 2005.6.11.
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