
A Bíróság (hatodik tanács) 2008. július 11-i végzése – A
Panevėžio apygardos teismas (Litván Köztársaság) előzetes
döntéshozatal iránti kérelme – Edgar Babanov elleni

büntetőeljárás

(C-207/08. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3 §-ának első bekezdése –

Mezőgazdaság – Áruk szabad mozgása – Valamennyi kender-
fajta termesztését tiltó nemzeti szabályozás)

(2008/C 285/24)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Panevėžio apygardos teismas

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Edgar Babanov

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Panevėžio apygardos
teismas – Azon nemzeti szabályozás összeegyeztethetősége az
Unió jogával, amely valamennyi kenderfajta termesztése esetén
büntetőjogi felelősségre vonást ír elő – A bíróság lehetősége a
nemzeti szabályozás alkalmazására, amennyiben a kender hatóa-
nyagtartalma nem lép túl egy bizonyos határértéket

Rendelkező rész

1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rend-
szerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági
termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozá-
sáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK,
1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK,
2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló,
2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletet úgy kell
értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely
megtiltja az említett rendeletben meghatározott rostkender termesz-
tését és birtoklását.

2) A közösségi joggal ellentétes az, ha egy tagállam bírósága olyan
nemzeti jogszabályt alkalmaz, amely az 1782/2003 rendeletet
figyelmen kívül hagyva megtiltja az említett rendeletben meghatáro-
zott rostkender termesztését és birtoklását.

(1) HL C 209., 2008.8.15.

A T-3/00. és T-337/04. sz., Athanasios Pitsiorlas kontra az
Európai Unió Tanácsa és Európai Központi Bank egyesített
ügyekben a 2007. november 27-én hozott ítélet ellen
Athanasios Pitsiorlas által 2008. február 21-én benyújtott

fellebbezés

(C-84/08. P. sz. ügy)

(2008/C 285/25)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Athanasios Pitsiorlas (képviselő: D. Papafilippou
ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa és az Európai
Központi Bank

A Bíróság (második tanács) 2008. július 3-i végzésével a
fellebbezést elutasította és Athanasios Pitsiorlast kötelezte
a költségek viselésére.

2008. július 17-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-327/08. sz. ügy)

(2008/C 285/26)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet
és D. Kukovec meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság

2008.11.8. C 285/15Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


