
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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Rendelkező rész

1) A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik országok közösségi repü-
lőtereket használó légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004. ápri-
lis 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek –

nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek vise-
lésére.

(1) HL C 247., 2007.10.20.

A Landesgericht Linz (Ausztria) által 2008. február 19-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ernst

Engelmann elleni büntetőeljárás

(C-64/08. sz. ügy)

(2008/C 116/15)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Linz

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Ernst Engelmann

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Úgy kell-e értelmezni az EK-Szerződés (az Európai Közös-
séget létrehozó szerződés 1997. október 2-án hatályos válto-
zata, utoljára módosította a Bolgár Köztársaságnak és Romá-
niának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló,
2005. április 25-én megkötött szerződés [HL L 157., 11. o.])
43. cikkét, hogy e cikkel ellentétes az a rendelkezés, amely
szerencsejátékok játékkaszinókban történő szervezését kizá-
rólag részvénytársasági formában működő és e tagállam terü-
letén székhellyel rendelkező társaságok részére teszi lehetővé,
tehát egy e tagállamban lévő tőketársaság alapítását vagy
megszerzését írja elő?

2) Úgy kell-e értelmezni az EK-Szerződés 43. és 49. cikkét,
hogy e cikkekkel ellentétes az egyes szerencsejátékokra, így
pl. a játékkaszinókban űzött szerencsejátékokra vonatkozó
nemzeti monopólium, ha az érintett tagállamban nincsen a
szerencsejáték korlátozására vonatkozó egységes és
módszeres politika, miután a nemzeti koncesszióval rendel-
kező szervezők más szerencsejátékokban – például állami
sportfogadásban és sorsolásos játékban – való részvételre
ösztönöznek és azokat hirdetik (televízió, napilapok, folyói-

ratok), sőt a hirdetésben még azt is felajánlják, hogy a foga-
dási szelvény röviddel a lottóhúzás előtt visszaváltható („TOI
TOI TOI – Glaub' ans Glück”)?

3) Úgy kell-e értelmezni az EK-Szerződés 43. és 49. cikkét,
hogy e cikkekkel ellentétes az a rendelkezés, amely szerint a
szerencsejátékra vonatkozó nemzeti jogban a szerencsejá-
tékok és játékkaszinók tekintetében előírt 15 évre szóló
összes koncessziót olyan szabályozás alapján biztosítják,
amely a közösségi térség (nem e tagállamhoz tartozó) pályá-
zóit a pályázatból kizárja?

2008. február 20-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-70/08. sz. ügy)

(2008/C 116/16)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet
és J. Enegren meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség –

mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
megfeleljen az európai szövetkezet statútumának a munkavál-
lalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvnek (1), illetve
nem bizonyosodott meg arról, hogy a szociális partnerek
megállapodás útján bevezetik-e a szükséges rendelkezéseket,
vagy mindenesetre ezeket a rendelkezéseket nem közölte a
Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelv 16. cikkének
(1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/72/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2006.
augusztus 18-án lejárt.

(1) HL L 207., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet,
338. o.
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