
Rendelkező rész

1) Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának a T-182/06. sz.,
Holland Királyság kontra Bizottság ügyben 2007. június 27-én
hozott ítéletét hatályon kívül helyezi.

2) A Holland Királyság által az EK-Szerződés 95. cikkének
(5) bekezdése alapján bejelentett, dízelüzemű gépjárművek
részecske-kibocsátásának határértékeit meghatározó nemzeti rendel-
kezések tervezetéről szóló, 2006. május 3-i 2006/372/EK bizott-
sági határozatot megsemmisíti.

3) Az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 269., 2007.11.10.

A Bíróság (hetedik tanács) 2008. november 4-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi

Nagyhercegség

(C-95/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2004/9/EK irányelv – Azon
szervek kijelölésének elmaradása, amelyek rendelkeznek a
helyes laboratóriumi gyakorlatnak való megfelelés értékelése
érdekében a laboratóriumok ellenőrzéséhez, és az utóbbiak
által végzett vizsgálatok felülvizsgálatához szükséges

hatáskörrel)

(2008/C 327/09)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet
és P. Oliver meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schiltz megha-
talmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A helyes laboratóriumi gyakorlat
(GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról szóló, 2004.
február 11-i 2004/9/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv
(HL L 50., 28. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet,
8. kötet, 65. o.) – Azon szervek kijelölésének elmaradása,
amelyek rendelkeznek a helyes laboratóriumi gyakorlatnak való
megfelelés értékelése érdekében a laboratóriumok ellenőrzésé-
hez, és az utóbbiak által végzett vizsgálatok felülvizsgálatához
szükséges hatáskörrel

Rendelkező rész

1) A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem hozta létre a helyes
laboratóriumi gyakorlat elveinek megvalósítására vonatkozó ellenőr-
zés elvégzésére hatáskörrel rendelkező szerveket – nem teljesítette a
helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgála-
táról szóló, 2004. február 11-i 2004/9/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 3. cikkéből eredő kötelezettségeit.

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

(1) HL C 116., 2008.5.9.

A Bíróság (hatodik tanács) 2008. október 6-i végzése (a
Tribunal de Grande Instance de Nanterre [Franciaország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Société Roquette
Frères kontra Direction générale des douanes et droits indi-
rects, Recette principale de Gennevilliers de la direction

générale des douanes et des droits indirects

(C-466/06. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a – A cukorágazat
piacának közös szervezése – Izoglükóz – A termelési kvóták
kiosztására szolgáló alapmennyiségek meghatározása – Köztes
termékként termelt izoglükóz – Az 1785/81/EGK rendelet
24. cikkének (2) bekezdése – A 2038/1999/EGK rendelet
27. cikkének (3) bekezdése – A 2073/2000/EK rendelet
1. cikke – Az 1260/2001/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdé-
se – Az 1745/2002/EK rendelet 1. cikke – Az 1739/2003/EK
rendelet 1. cikke – Termelési illeték – A kvótarendszer alkal-
mazásának módszerei – A feldolgozott termékekben levő
cukormennyiségek figyelembe vétele – Az exportálható többlet

meghatározása – Az átlagos veszteség meghatározása)

(2008/C 327/10)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de Grande Instance de Nanterre (Franciaország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Société Roquette Frères

Alperesek: Direction générale des douanes et droits indirects,
Recette principale de Gennevilliers de la direction générale des
douanes et des droits indirects
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Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tribunal de Grande
Instance de Nanterre – Az 1785/81/EGK rendelet 24. cikke
(2) bekezdésének, a 2038/1999/EGK rendelet 27. cikke
(3) bekezdésének, a 2073/2000/EK rendelet 1. cikkének, az
1260/2001/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének, az 1745/
2002/EK rendelet 1. cikkének és az 1739/2003/EK rendelet
1. cikkének érvényessége – A cukorágazat piacának közös szer-
vezése – Izoglükóztermelési kvóták – A köztes termékként
felhasznált izoglükóz figyelembe (nem) vétele – Az
1443/82/EGK rendelet és a 314/2002/EK rendelet érvényessége
– Az izoglükóztermelés címén fizetendő illeték kiszámításának
módja

Rendelkező rész

1) Az első feltett kérdés vizsgálata nem vezetetett olyan tényező fennál-
lásának a megállapításához, amely érintené a cukorágazat piacának
közös szervezéséről szóló, 1981. június 30-i 1785/81/EGK
tanácsi rendelet 24. cikke (2) bekezdésének, a cukorágazat piacának
közös szervezéséről szóló, 1999. szeptember 13-i
2038/1999/EGK tanácsi rendelet 27. cikke (3) bekezdésének, a
cukorágazatbeli termelési kvóták szerinti garantált mennyiségek és a
preferenciális import keretében a cukorfinomítók feltételezett maxi-
mális ellátási igényeinek a 2000/2001-es gazdasági évre vonat-
kozó csökkentéséről szóló, 2000. szeptember 29-i 2073/2000/EK
bizottsági rendelet 1. cikkének, a cukorágazat piacának közös szer-
vezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rende-
let 11. cikke (2) bekezdésének, a cukorágazatbeli termelési kvóták
szerinti garantált mennyiségek és a preferenciális import keretében a
cukorfinomítók feltételezett maximális ellátási igényeinek a
2002/2003-as gazdasági évre vonatkozó csökkentéséről szóló,
2002. szeptember 30-i 1745/2002/EK bizottsági rendelet
1. cikkének, és a cukorágazatbeli termelési kvóták szerinti garantált
mennyiségek és a preferenciális import keretében a cukorfinomítók
feltételezett maximális ellátási igényeinek a 2003/2004-es gazda-
sági évre vonatkozó csökkentéséről szóló, 2003. szeptember 30-i
1739/2003/EK bizottsági rendelet 1. cikkének érvényességét.

2) Az 1994. február 23-i 392/94/EK bizottsági rendelettel módosí-
tott, a cukorágazatban a kvótarendszer alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 1982. június 8-i
1443/82/EK bizottsági rendelet 5. cikke (5) bekezdése első albe-
kezdésének és a 2003. június 27-i 1140/2003/EK bizottsági
rendelettel módosított, a cukorágazatban a kvótarendszer alkalma-
zására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002.
február 20-i 314/2002/EK bizottsági rendelet 6. cikke
(4) bekezdésének vizsgálata nem vezetetett olyan tényező fennállá-
sának a megállapításához, amely a rendeletek érvényességét érin-
tené.

(1) HL C 154., 2006.7.1.

A Tribunale di Treviso (Olaszország) által 2008.
augusztus 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora,
Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami és Ivo

Colomberotto elleni büntetőeljárás

(C-375/08. sz. ügy)

(2008/C 327/11)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Treviso

Az alapeljárás felei

Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato,
Laura Forato, Adele Adami és Ivo Colomberotto

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A közösségi szabályozás és különösen a marha- és borjúhús
piacának közös szervezéséről szóló 1254/1999/EK tanácsi ren-
delet (1) a pénzügyi támogatások nyújtását a takarmánytermő-
területek használatához, vagy a tulajdonosi jogcímhez, illetve
más, az említett terület használatát igazoló jogcímekhez köti?

(1) HL L 160., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 25. kötet,
339. o.

A Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia
(Olaszország) által 2008. augusztus 18-án benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Serrantoni Srl,

Consorzio stabile edili srl kontra Comune di Milano

(C-376/08. sz. ügy)

(2008/C 327/12)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia
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