
Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) A Bíróság az Efkon AG-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 171., 2008.7.5. 

A Bíróság 2009. március 25-i végzése — Isabella 
Scippacercola, Ioannis Terezakis kontra Bizottság 

(C-159/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Erőfölénnyel való visszaélés — Az Athéni 
Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője által kivetett díjak állító
lagosan túlzott mértéke — A panasz elutasítása — Közösségi 

érdek hiánya) 

(2009/C 205/26) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis (képviselő: B. 
Lombart, ügyvéd) 

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága 
(képviselők: T. Christoforou, V. Di Bucci és F. Ronkes Agerbeek, 
meghatalmazottak) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-306/05. sz., Isabella Scip
pacercola és Ioannis Terezakis kontra Bizottság ügyben 2008. 
január 16-án hozott ítéletével szembeni fellebbezés, amely 
ítéletben az Elsőfokú Bíróság elutasította azon 2005. május 2- 
i bizottsági határozat megsemmisítése iránti keresetet, amely 
határozat elutasította a fellebbezők azzal kapcsolatos panaszát, 
hogy Spata-i Athéni Nemzetközi Repülőtér által a használókkal 
szembeni állítólagosan túlzott díjak kivetése erőfölénnyel való 
visszaélésnek minősül 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság elutasítja a fellebbezést. 

2) A Bíróság Isabella Scippacercolát és Ioannis Terezakist kötelezi a 
költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 171., 2008.07.05. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. május 19-i végzése 
(az Amtsgericht Büdingen [Németország] előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Guido Weber elleni 

büntetőeljárás 

(C-166/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a — 89/397/EGK 
irányelv — Az élelmiszerek hatósági ellenőrzése — A vizsgált 
vállalkozások joga ellenszakvélemény kérésére — A vizsgált 

vállalkozás fogalma) 

(2009/C 205/27) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Amtsgericht Büdingen 

Az alap-büntetőeljárás résztvevője 

Guido Weber 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Amtsgericht Büdingen 
— Az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló, 1989. június 
14-i 89/397/EGK tanácsi irányelv (HL L 186., 23. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 13. fejezet, 10. kötet, 5. o.) 7. cikke (1) 
bekezdése második mondatának értelmezése — A vizsgált 
vállalkozások joga ellenszakvélemény kérésére a hatósági élelmi
szerellenőrzés során — A forgalmazó „vizsgált [vállalkozás]” 
minősége, amely megalapozza az élelmiszer állapotáért és 
címkézéséért való büntetőjogi vagy közigazgatási felelősséget 

Rendelkező rész 

Az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló, 1989. június 14-i 
89/397/EGK tanácsi irányelv 7. cikke (1) bekezdésének második 
mondatát úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett 
„vizsgált [vállalkozásnak]” minősül azon társaság, amely élelmiszert 
importált, majd hozott forgalomba, és amelynek vezetője ellen — e 
termékről kiskereskedelmi forgalomban vett minták elemzése alapján 
— az említett termék állapotáért vagy címkézéséért büntető- vagy 
közigazgatási eljárás indítható. 

( 1 ) HL C 183., 2008.7.19.
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