
Tárgy

A Bizottság határozatának megsemmisítése, amelyben jóvá-
hagyta az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országoknak nyújtandó
pénzügyi és műszaki segítségről és a velük folytatott gazdasági
együttműködésről szóló, 1992. február 25-i 443/92/EGK tanácsi
rendelet (HL L 52., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet,
18. kötet, 146. o.) végrehajtása keretében a Fülöp-szigetek hatá-
rainak biztonságára vonatkozó projektet (ASIA/2004/016-924.,
19 1002. sz. költségvetési jogcím)

Rendelkező rész

1) Az Európai Közösségek Bizottságának a Fülöp-szigeteki Köztár-
saság határainak biztonságára vonatkozó, az Európai Közösségek
általános költségvetésének 19 10 02 sz. költségvetési jogcíméből
finanszírozandó projekt (ASIA/2004/016-924. sz. Philippine
Border Management Project) jóváhagyásáról szóló határozatát
megsemmisíti.

2) Az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

3) A Spanyol Királyság maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 10., 2006.1.14.

A Bíróság (negyedik tanács) 2007. október 25-i ítélete (a
Commissione tributaria regionale di Genova [Olaszország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Genova 1 kontra Porto Antico di

Genova SpA

(C-427/05. sz. ügy) (1)

(Strukturális alapok – 4253/88/EGK rendelet – A 21. cikk
(3) bekezdésének második albekezdése – A levonás tilalma –

Az adóköteles jövedelem kiszámítása – A felvett közösségi
támogatások figyelembevétele)

(2007/C 315/14)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria regionale di Genova

Az alapeljárás felei

Felperes: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 1

Alperes: Porto Antico di Genova SpA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Commissione tributaria
regionale di Genova – A 2052/88 rendeletnek egyrészről az
egyes strukturális alapok, másrészről a strukturális alapok és az
Európai Beruházási Bank, valamint más létező pénzügyi
eszközök beavatkozásai közötti koordinácó tekintetében történő
végrehajtásáról szóló 4253/88 rendelet módosításáról szóló,
1993. július 20-i 2082/93/EK tanácsi rendelet (HL L 193.,
20. o.) 23. cikke (3) bekezdésének értelmezése – A közösségi
támogatást az adóköteles jövedelem körébe soroló nemzeti
rendelkezés összeegyeztethetősége

Rendelkező rész

Az 1993. július 20-i 2082/93/EK tanácsi rendelettel módosított, a
2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenysé-
geinek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az
egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása
tekintetében történő végrehajtására vonatkozó megállapításáról szóló,
1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet 21. cikke
(3) bekezdésének második albekezdését akként kell értelmezni, hogy
nem ellentétes azzal az olyan nemzeti adójogi szabályozás, mint
amilyet az 1986. december 22-i 917/86. sz. köztársasági elnöki ren-
delet 55. cikke (3) bekezdésének b) pontja ír elő, amely a közösségi
strukturális alapokból nyújtott támogatásokat az adóköteles jövedelem
körébe sorolja.

(1) HL C 36., 2006.2.11.

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

Tanácsa

(C-440/05. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset – EU 31. cikk (1) bekezdésének
e) pontja, EU 34. cikk és EU 47. cikk – 2005/667/IB keretha-
tározat – A hajók által okozott szennyezés elleni fellépés –

Büntetőjogi szankciók – A Közösség hatásköre – Jogalap – EK
80. cikk (2) bekezdése)

(2007/C 315/15)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: W.
Bogensberger és R. Troosters meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: az Európai Parlament (képviselők:
M. Gómez-Leal, J. Rodrigues és A Auersperger Matić meghatal-
mazottak)
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Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-C. Piris és
J. Schutte, valamint képviseletében K. Michoel meghatalma-
zottak)

Az alperest támogató beavatkozók: a Belga Királyság (képviselő:
M. Wimmer meghatalmazott), a Cseh Köztársaság (képviselő:
T. Boček meghatalmazott), a Dán Királyság (képviselő: J. Molde
meghatalmazott), az Észt Köztársaság (képviselő: L. Uibo megha-
talmazott), a Görög Köztársaság (képviselők: S. Chala és
A. Samoni-Rantou meghatalmazottak), a Francia Köztársaság
(képviselők: E. Belliard, G. de Bergues és S. Gasri meghatalma-
zottak), Írország (képviselők: D. O'Hagan és E. Fitzsimons, vala-
mint N. Hyland meghatalmazottak), a Lett Köztársaság (képvi-
selők: E. Balode-Buraka és E. Broks meghatalmazottak), a Litván
Köztársaság (képviselő: D. Kriaučiūnas meghatalmazott), a
Magyar Köztársaság (képviselő: Gottfried P. meghatalmazott), a
Máltai Köztársaság (képviselők: S. Camilleri meghatalmazott,
segítője: P. Grech Deputy Attorney General), a Holland Királyság
(képviselők: H. G. Sevenster és M. de Grave meghatalmazottak),
az Osztrák Köztársaság (képviselő: C. Pesendorfer meghatalma-
zott), a Lengyel Köztársaság (képviselő: E. Ośniecka-Tamecka
meghatalmazott), a Portugál Köztársaság (képviselő:
L. Fernandes és M. L. Duarte meghatalmazottak), a Szlovák
Köztársaság (képviselő: R. Procházka meghatalmazott), a Finn
Köztársaság (képviselő: E. Bygglin meghatalmazott), a Svéd
Királyság (képviselő: K. Wistrand meghatalmazott), Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők:
E. O'Neill és D. J. Rhee, valamint D. Anderson meghatalma-
zottak)

Tárgy

A hajók által okozott szennyezésre vonatkozó jogszabályok
végrehajtásához szükséges büntetőjogi keret megerősítéséről
szóló, 2005. július 12-i 2005/667/IB kerethatározat (HL L 255.,
164. o.) megsemmisítése.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a hajók által okozott szennyezésre vonatkozó jogszabá-
lyok végrehajtásához szükséges büntetőjogi keret megerősítéséről
szóló, 2005. július 12-i 2005/667/IB kerethatározatot megsem-
misíti.

2) A Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.

3) A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, az Észt
Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Francia Köztársaság, Írország,
a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság,
a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovák Köztár-
saság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint az Európai Parlament
maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 22., 2006.1.28.

A Bíróság (negyedik tanács) 2007. október 4-i ítélete
(Landgericht Wiesbaden – Németország előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Schutzverband der
Spirituosen-Industrie eV kontra Diageo Deutschland

GmbH

(C-457/05. sz. ügy) (1)

(Áruk szabad mozgása – 75/106/EGK irányelv – Tagállami
jogszabályok közelítése – Előre csomagolt folyadékok –

Térfogat szerinti kiszerelés – Az 5. cikk (3) bekezdésének b) és
d) pontja – Baileys Minis – 0,071 literes névleges térfogatú

előre csomagolt termékek forgalomba hozatala)

(2007/C 315/16)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Wiesbaden

Az alapeljárás felei

Felperes: Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV

Alperes: Diageo Deutschland GmbH

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Landgericht Wiesbaden
– Az EK-Szerződés 28. és 30. cikkének értelmezése – A módosí-
tott, az egyes előre csomagolt folyadékok térfogat szerinti kisze-
relésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,
1974. december 19-i tanácsi irányelv (HL L 42., 1. o.) 5. cikke
(3) bekezdése b) pontja második albekezdésének második
mondata és 5. cikke (3) bekezdése d) pontja, valamint
III. mellékletének 4. pontja összefüggő rendelkezéseinek érvé-
nyessége – A 0,071 liter térfogatú csomagolásban Írországban
vagy az Egyesült Királyságban jogszerűen előállított és forga-
lomba hozott termékek más tagállamokban történő forgalomba
hozatalának megtiltása – Baileys Minis

Rendelkező rész

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a
Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és
a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az
Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány-
nyal módosított, az egyes előre csomagolt folyadékok térfogat szerinti
kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,
1974. december 19-i 75/106/EGK tanácsi irányelv 5. cikke
(3) bekezdésének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy a 0,071 literes
névleges térfogatú, Írországban vagy az Egyesült Királyságban jogsze-
rűen előállított és forgalomba hozott, és az ezen irányelv III. mellékle-
tének 4. pontjában felsorolt termékeket tartalmazó előre csomagolt ter-
mékeket a többi tagállamban is forgalomba lehet hozni.
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