
2) Az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy
találta, hogy nincs hatásköre a 118 058,46 euró és
277 939,37 euró összegű követelésekkel és ügyvédi díjakkal
kapcsolatban, amelyeket illetően a beszámításra vonatkozó
törvényes jog következtében kimerültek a nemzeti jogorvos-
lati lehetőségek. Ennek következtében a felpereseknek nem
áll rendelkezésére hatékony jogorvoslati lehetőség, és az Első-
fokú Bíróság a német polgári törvénykönyv szerinti beszámí-
tásra vonatkozó joguk gyakorlásáért bünteti őket, annak
ellenére, hogy a jelen ügy a Közösség felelősségét is érinti.
Ebben az összefüggésben a felperesek úgy érvelnek, hogy az
Elsőfokú Bíróság elferdítette a tényállást és a bizonyítékokat
azzal a megállapítással, hogy a felperesek nem terjesztettek
elő semmilyen bizonyítékot egyfelől a Közösségnek és az
orosz hatóságoknak, másfelől a büntetőjogi eljárásnak a
beszámításra vonatkozó egyezség megkötésében játszott
szerepe alátámasztása végett.
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Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H.
Støvlbæk és I. Chatzigiannis)

Alperes: Ciprusi Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Ciprusi Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében
történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i
2006/100/EK tanácsi irányelvnek, (1) vagy legalábbis a szóban
forgó rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal – nem telje-
sítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Ciprusi Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv belső jogba történő átültetésére előírt határidő
2007. január 1-jén lejárt.

(1) HL L 363., 2006.12.20., 141. o.
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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 személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében
történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i
2006/100/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis a szóban
forgó rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal – nem telje-
sítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv belső jogba történő átültetésére előírt határidő
2007. január 1-jén lejárt.

(1) HL L 363., 2006.12.20., 141. o.
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