
Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel
saját jogrendjében hatályban tartotta a görög állampolgárság
követelményét a görög lobogó alatt közlekedő valamennyi
hajó parancsnoki és első tiszti (első helyettesi) beosztásának
betöltéséhez – nem teljesítette az EK 39. cikkből eredő kötele-
zettségeit;

– kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az indokolási kötelezettség megsértése az EK 39. cikk (4) bekez-
désének vonatkozásában, mivel a parancsnokokat és első tisz-
teket szokásosan nem közszolgálatban foglalkoztatják.

2008. október 27-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-463/08. sz. ügy)

(2008/C 327/33)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

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

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel
nem fogadott el minden olyan törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezést, amely szükséges ahhoz, hogy megfeleljen
a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szep-
tember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek, (1) vagy legalábbis e rendelkezéseket nem közölte a
Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő köte-
lezettségeit;

– kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/36/EK irányelv belső jogba történő átültetésére előírt
határidő 2007. október 20-án lejárt.

(1) HL L 255., 22. o.

2008. október 27-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Észt Köztársaság

(C-464/08. sz. ügy)

(2008/C 327/34)

Az eljárás nyelve: észt

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
K. Simonsson és K. Saaremäel-Stoilov meghatalmazottak)

Alperes: Észt Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Észt Köztársaság azáltal
megsértette a (kikötővédelem fokozásáról szóló) 2005.
október 26-i 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvből (1) származó kötelezettségeit, hogy az irányelvnek való
megfelelés érdekében szükséges jogszabályokat nem fogadta
el vagy legalábbis elfogadásukról a Bizottságot nem értesítette;

– a Bíróság kötelezze az Észt Köztársaságot a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére előírt
határidő 2007. június 15-én lejárt.

(1) HL L 310., 28. o.

2008. október 29-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-465/08. sz. ügy)

(2008/C 327/35)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Karanasou-Apostolopoulou és H. Stølbæk)

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 szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szep-
tember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (1), vagy mindenesetre ezeket a rendelkezéseket nem
közölte a Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelvből
eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.
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Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/36/EK irányelv nemzeti jogba történő átültetésére előírt
határidő 2007. október 20-án lejárt.

(1) HL L 255., 2005.9.30.

2008. október 30-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Ciprusi Köztársaság

(C-466/08. sz. ügy)

(2008/C 327/36)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Karanasou-Apostolopoulou és H. Stølbæk)

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 szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szep-
tember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (1), vagy mindenesetre ezeket a rendelkezéseket nem
közölte a Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelvből
eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Ciprusi Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/36/EK irányelv nemzeti jogba történő átültetésére előírt
határidő 2007. október 20-án lejárt.

(1) HL L 255., 2005.9.30.

Az Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departa-
ments (Lett Köztársaság) által 2008. október 23-án benyúj-
tott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alstom Power

Hydro kontra Valsts ieņēmumu dienests

(C-472/08. sz. ügy)

(2008/C 327/37)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Lett
Köztársaság).

Az alapeljárás felei

Felperes: Alstom Power Hydro.

Alperes: Valsts ieņēmumu dienests.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi
irányelv (1) 18. cikkének (4) bekezdését, hogy azzal ellentétes a
nemzeti jogszabályban szereplő azon rendelkezés, amely három-
éves jogvesztő határidőt állapít meg a hozzáadottérték-adó túlfi-
zetésének (a számított adó és a ténylegesen megfizetett adó
közötti különbözet) visszatérítéséhez való jog gyakorlására?

(1) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehango-
lásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-
megállapítás – szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv
(HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet,
23. o.).

A Bíróság elnökének 2008. október 13-i végzése (a Tribunal
administratif [Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick
kontra Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration

(C-276/08. sz. ügy) (1)

(2008/C 327/38)

Az eljárás nyelve: francia

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 236., 2008.9.13.
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