
2008. március 13-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-113/08. sz. ügy)

(2008/C 116/29)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. A.
Rabanal Suárez és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfele-
léséről szóló, 2006. június 14-i 2006/49/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek (1), és különösen ezen irányelv
17. cikkének, 22-25. cikkeinek, 30. cikkének, 33. cikkének,
35. cikkének, 40. cikkének, 41. cikkének 43. cikkének,
44. cikkének, 50. cikkének, I és II. mellékleteinek valamint
VII. mellékletének, vagy egyébként ezeket a rendelkezéseket
nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette ezen irányel-
vekből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2006/49/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2006.
december 31-án lejárt.

(1) HL L 177., 201. o.

2008. március 17-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-117/08. sz. ügy)

(2008/C 116/30)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M.
Kontou-Durande és L. Pignataro)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
a vérellátó intézmények minőségbiztosítási rendszerére vonat-
kozó közösségi szabványok és előírások tekintetében történő
végrehajtásáról szóló, 2005. szeptember 30-i 2005/62/EK
bizottsági irányelvnek (1), vagy legalábbis a szóban forgó
rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte – nem teljesítette
az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

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

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/62/EK irányelvnek a belső jogba való átültetésére előírt
határidő 2006. augusztus 31-én lejárt.

(1) HL L 256., 2005.10.1., 41. o.

2008. március 19-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-121/08. sz. ügy)

(2008/C 116/31)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M.
Kontou-Durande és L. Pignataro)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
a nyomon követhetőségi követelmények, illetve a súlyos
szövődmények és súlyos káros események bejelentése tekinte-
tében történő végrehajtásáról szóló, 2005. szeptember 30-i
2005/61/EK bizottsági irányelvnek (1), vagy legalábbis a
szóban forgó rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte –

nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselé-
sére.
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Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/61/EK irányelvnek a belső jogba való átültetésére előírt
határidő 2006. augusztus 31-én lejárt.

(1) HL L 256., 2005.10.1., 32. o.

2008. március 19-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és

Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-122/08. sz. ügy)

(2008/C 116/32)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő:
M. Wilderspin meghatalmazott)

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy Nagy-Britannia és Észak-Íror-
szág Egyesült Királysága – mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az Unió polgárainak és
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004.
április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (1), vagy legalábbis nem közölte azokat a Bizottsággal
– nem teljesítette a fenti irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Király-
ságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2006. április 30-án lejárt.

(1) HL L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet,
46. o.

A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2008.
március 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti

kérelem – D. Wolzenburg elleni büntetőeljárás

(C-123/08. sz. ügy)

(2008/C 116/33)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

D. Wolzenburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. A kerethatározat (1) 4. cikkének 6. pontja alkalmazásában a
végrehajtó tagállamban tartózkodónak vagy a végrehajtó
tagállam lakosának kell-e tekinteni azt a személyt, aki nem
a végrehajtó tagállam, hanem más tagállam állampolgára és
– függetlenül tartózkodásának időtartamától – jogszerűen,
az EK 18. cikk (1) bekezdése alapján tartózkodik a végre-
hajtó tagállamban?

2a. Ha az 1. kérdésre nemleges válasz adandó, akként kell-e
értelmezni az 1. kérdésben írt fogalmakat, hogy azok
hatálya alá tartozik az a személy, aki nem a végrehajtó
tagállam, hanem más tagállam állampolgára és az európai
elfogatóparancs alapján történt letartóztatása előtt legalább
az EK 18. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott ideig
jogszerűen tartózkodott a végrehajtó tagállamban?

2b. Ha a 2a. kérdésre igenlő válasz adandó, milyen feltételek
támaszthatók a jogszerű tartózkodás időtartamával össze-
függésben?

3. Ha a 2a. kérdésre igenlő válasz adandó, jogosult-e a végre-
hajtó tagállam a jogszerű tartózkodás időtartamán felül
további adminisztratív követelményeket – így például határ-
ozatlan időre szóló tartózkodási engedéllyel való rendelke-
zést – előírni?

4. Az EK-Szerződés (tárgyi) hatálya alá tartozik-e az azt
meghatározó nemzeti intézkedés, hogy a végrehajtó
tagállam igazságügyi hatósága mely feltételek mellett tagad-
hatja meg a szabadságvesztés végrehajtása céljából kibocsá-
tott európai elfogatóparancs végrehajtását?
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