
2008. szeptember 10-én benyújtott kereset – Portugália
kontra Bizottság

(T-378/08. sz. ügy)

(2008/C 285/91)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. I. Fernandes és J. de
Oliveira, meghatalmazottak)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Elsődleges jelleggel az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg a „Belső
Piac és Szolgáltatás” Főigazgatósága főigazgatójának „a
C-70/06. sz., Bizottság kontra Portugál Köztársaság ügyben
hozott ítélet végrehajtását szolgáló kényszerítő bírság megfi-
zetésének elmulasztása miatt az annak megfizetésére való,
Portugál Köztársaságnak címzett felszólítás” című, írásban
kiadott, 2008. július 15-i [MARKT/C2/PMS/bmgD(2008)
13692. sz.] jogi aktusának semmisségét;

– Másodlagos jelleggel az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg az
említett jogi aktusnak a 2008. január 29-e utáni időszakot
érintő részének semmisségét;

– Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek vise-
lésére, illetve abban az esetben, ha az Elsőfokú Bíróság csök-
kenti a bírság összegét, akkor mindegyik felet kötelezze saját
költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Portugál Köztársaság azt állítja, hogy teljes mértékben végre-
hajtotta a Bíróság ítéleteit a 67/2007 törvénnyel, amellyel kifeje-
zetten hatályon kívül helyezte a 48051. sz. rendelettörvényt.

A Portugál Köztársaság hasonlóképp megerősíti, hogy a „Belső
Piac és Szolgáltatás” Főigazgatóságának főigazgatója nem rendel-
kezik hatáskörrel a megtámadott azon aktus meghozatalára,
amellyel megsértették a Portugál Köztársaság védelemhez való
jogát, amelyben nem tettek eleget az indokolási kötelezett-
ségnek, és amely alapvető alaki hibákban szenved.

2008. szeptember 9-én benyújtott kereset – Holland
Királyság kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(T-380/08. sz. ügy)

(2008/C 285/92)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Holland Királyság (képviselők: C. Wissels, M de Mol
meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Bizottság 2008.
június 30-i SG.E3/MV/psi D(2008)5364 számú határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a 2006. szeptember 13-i COMP/F/38.456. számú
ügyben (bitumen [NL]) hozott határozatával (1) nagy számú
vállalkozóval, eladóval és átvevővel szemben szabott ki pénzbír-
ságot az EK 81. cikk megsértése miatt. A Bizottság a határozat-
ban nem hozott nyilvánosságra minden körülményt. Különböző
közjogi és nem közjogi jogi személyeket, köztük a felperest is, a
vállalkozások tevékenysége következtében komoly károk érték.
Mivel a károk megtérítése érdekében nagyon hasznos lenne a
fenti információk ismerete, a felperes a 1049/2001/EK rende-
let (2) 6. cikkének (1) bekezdése alapján hozzáférést kért a 2006.
szeptember 13-i határozat teljes, nem rövidített változatához. A
Bizottság a 2008. június 30-i határozatával ezt a kérelmet eluta-
sította.

A felperes a keresetének megalapozásaként először is arra hivat-
kozik, hogy a megtámadott határozat sérti az 1049/2001 rende-
let 1. cikkének (4) bekezdésével együtt alkalmazott EK 255. cikk-
ben meghatározott hozzáféréshez való jogot.

Másodjára a Bizottságnak az 1049/2001 rendelet 4. cikkének
(6) bekezdése alapján részleges hozzáférést kellett volna biztosí-
tania.

Harmadjára a megtámadott határozat az arányosság elvébe
ütközik.

Negyedjére a megtámadott határozat az indokolás hiánya miatt
az EK 253. cikkbe ütközik.
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