
2007. november 7-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Ciprusi Köztársaság

(C-490/07. sz. ügy)

(2007/C 315/50)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M.
Patakia és A. Alcover San Pedro)

Alperes: Ciprusi Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Ciprusi Köztársaság

– mivel nem hozott létre a szabályozott anyagok visszanyeré-
sének, újrahasznosításának, regenerálásának és megsemmi-
sítésének támogatására szolgáló rendszert;

– mivel a szabályozott anyagok kezelésének olyan rendszerét
tartotta hatályban, amely a szabályozott anyagokat tartal-
mazó használt készülékeknek megfelelő berendezések
építéséig, vagy ezek külföldön történő elhelyezésükre
irányuló elküldéséig történő tárolásán alapul;

– mivel nem közölte a visszanyert, újrahasznosított, regene-
rált vagy megsemmisített használt szabályozott anyagok
mennyiségét;

– mivel önkéntességen alapuló képzési programokat szerve-
zett, anélkül, hogy elfogadta volna a hűtő, légkondicionáló
és hőszivattyú berendezésekben, az oldószereket tartal-
mazó berendezésekben, valamint a tűzvédelmi rendsze-
rekben és tűzoltó készülékekben található használt szabá-
lyozott anyagok újrahasznosításával foglalkozó személyzet
minimális szakképzési követelményeit meghatározó jogsza-
bályi keretet;

– mivel nem hozott meg minden kivitelezhető elővigyázatos-
sági intézkedést, hogy a 3 kg-nál több folyékony hűtőkö-
zeget tartalmazó rögzített berendezéseknél a szivárgást
évente ellenőrizzék, és nem határozta meg az érintett
személyzet minimális szakképzési követelményeit

nem teljesítette az ózonréteget lebontó anyagokról szóló
2000. június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 16. cikkének (1) bekezdéséből és 16. cikke
(5) bekezdésének első és második mondatából, valamint 17.
cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Ciprusi Köztársaságot a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1. 2005. április 6-án a Ciprusi Köztársaság hatóságai a
Bizottság elé terjesztettek egy, az ózonréteget lebontó anya-
gokról szóló 2037/2000/EK rendelet 16. és 17. cikkeinek
végrehajtására vonatkozó jelentést.

2. A Bizottság, miután megvizsgálta a szóban forgó jelentést,
megállapította, hogy a Ciprusi Köztársaság nem hozta létre a
szabályozott anyagok – a vonatkozó berendezéseket is bele-
értve – visszanyerésének, újrahasznosításának, regenerálá-
sának és megsemmisítésének támogatására szolgáló rend-
szert, és nem határozta meg jogszabályi szinten a szabályo-
zott anyagok összegyűjtéséért és megszüntetéséért vagy kivo-
násáért való felelősséget.

3. A Bizottság azt is megállapította, hogy nem létezik a szabá-
lyozott anyagok újrahasznosításával foglalkozó személyzet
szakképzési követelményeit meghatározó jogszabályi keret, és
a létező képzési programok önkéntesek.

4. Végül, a Bizottság azt állapította meg, hogy – a 3 kg-nál több
folyékony hűtőközeget tartalmazó rögzített berendezések el-
lenőrzésének kötelezettsége és az érintett személyzet szak-
képzési követelményei meghatározásának kötelezettsége
tekintetében – a vonatkozó nemzeti szabályozás elfogadása
felfüggesztésre került.

5. A Bizottság következésképpen azt állítja, hogy a Ciprusi
Köztársaság nem teljesítette az ózonréteget lebontó anyagok-
ról szóló 2000. június 29-i 2037/2000/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet 16. cikkének (1) bekezdéséből és
16. cikke (5) bekezdésének első és második mondatából,
valamint 17. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettsé-
geit.

2007. november-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Szlovák Köztársaság

(C-493/07. sz. ügy)

(2007/C 315/51)

Az eljárás nyelve: szlovák

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Braun
és J. Javorský meghatalmazotti minőségben)

Alperes: Szlovák Köztársaság
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Szlovák Köztársaság – mivel
nem biztosította, hogy a nyilvános telefonhálózatokat üzemel-
tető vállalkozások a „112” egységes európai segélyhívószámra
irányuló valamennyi hívás esetében a sürgősségi feladatot
ellátó hatóságok rendelkezésére bocsássák a hívó helyére
vonatkozó információt – nem teljesítette a 2002/22/EK
irányelv (1) 26. cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettsé-
geit;

– kötelezze a Szlovák Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2003. július 24-én lejárt.

(1) Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő háló-
zatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv) szóló,
2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 108., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet,
367. o.).

A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2007.
szeptember 27-i végzése (a Tribunale civile di Genova –

Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –

Alessandro Tedesco kontra Tomasoni Fittings Srl, RWO
Marine Equipment Ltd

(C-175/06. sz. ügy) (1)

(2007/C 315/52)

Az eljárás nyelve: olasz

A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 154., 2006.7.1.

A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2007.
szeptember 21-i végzése – Az Európai Közösségek

Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-426/06. sz. ügy) (1)

(2007/C 315/53)

Az eljárás nyelve: görög

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 326., 2006.12.30.

A Bíróság elnökének 2007. október 22-i végzése – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-530/06. sz. ügy) (1)

(2007/C 315/54)

Az eljárás nyelve: olasz

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 42., 2007.2.24.

A Bíróság elnökének 2007. október 8-i végzése – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország

(C-21/07. sz. ügy) (1)

(2007/C 315/55)

Az eljárás nyelve: angol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 56., 2007.3.10.

A Bíróság elnökének 2007. július 19-i végzése – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-29/07. sz. ügy) (1)

(2007/C 315/56)

Az eljárás nyelve: görög

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 56., 2007.3.10.
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