
Az alapeljárás felei

Felperesek: Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, Asses-
sorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione
Sicilia

Alperes: Domenico Valvo

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione siciliana – Az agrárstruktúrák
hatékonyságának javításáról szóló, 1997. május 20-i 950/97/EK
tanácsi rendelet értelmezése – Az állandó jellegű természeti
hátrányok kompenzációs támogatását öregségi nyugellátásban
részesülő mezőgazdasági termelőktől megtagadó nemzeti szabá-
lyozás

Rendelkező rész

Az agrárstruktúrák hatékonyságának javításáról szóló, 1997.
május 20-i 950/97/EK tanácsi rendelet 17. és 18. cikke lehetőséget
biztosít a tagállamok számára, hogy kompenzációs támogatást nyújt-
sanak az olyan mezőgazdasági vállalkozó számára, aki az e két cikkben
felsorolt feltételeket teljesíti. Mindazonáltal e cikkekkel nem ellentétes,
ha valamely tagállam e támogatás folyósítását kizárja olyan vállalkozó
tekintetében, aki nyugellátásban, és különösen öregségi nyugellátásban
részesül.

(1) HL C 117., 2007.5.26.

A Bíróság (harmadik tanács) 2008. március 13-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-81/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – Környezet – 2000/59/EK
irányelv – A hajókon keletkező hulladékra vonatkozó hulla-

dékgazdálkodási tervek)

(2008/C 116/13)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
G. Zavvos és K. Simonsson meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselők: S. Chala és I. Pouli
meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A hajókon keletkező hulladék és
a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítmé-
nyekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek (HL L 332., 81. o.; magyar nyelvű
különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 358. o.) való megfeleléshez
szükséges valamennyi rendelkezés előírt határidőn belül történő
elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1) A Görög Köztársaság – mivel nem dolgozott ki, hajtott végre és
fogadott el a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradvá-
nyok vonatkozásában hulladékgazdálkodási terveket – nem teljesí-
tette a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok
fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló, 2000.
november 27-i 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
5. cikkének (1) bekezdéséből és 16. cikkének (1) bekezdéséből eredő
kötelezettségeit.

2) A Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 69., 2007.3.24.

A Bíróság (hetedik tanács) 2008. április 1-jei ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi

Nagyhercegség

(C-417/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2004/36/EK irányelv – A
harmadik országok közösségi repülőtereket használó légi
járműveinek biztonsága – A határidőn belül történő átültetés

elmulasztása)

(2008/C 116/14)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: R. Vidal
Puig meghatalmazott)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schiltz megha-
talmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A harmadik országok közösségi
repülőtereket használó légi járműveinek biztonságáról szóló,
2004. április 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek (HL L 143., 76. o.; magyar nyelvű különkiadás
7. fejezet, 8. kötet, 182. o.) való megfeleléshez szükséges rendel-
kezések előírt határidőn belül történő elfogadásának elmulasz-
tása
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