
Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Szlovák Köztársaság — 
mivel a 94/57/EK irányelv ( 1 ) 2. és 4. cikke értelmében el 
nem ismert szervezetek bevonásával végezte el az ezen 
irányelv 3. cikkében előírt ellenőrzéseket és felügyeleti szem
léket — nem teljesítette az e cikkből eredő kötelezettségeit. 

— A Bíróság a Szlovák Köztársaságot kötelezze a költségek 
viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A Szlovák Köztársaság olyan szervezeteket vett igénybe, 
amelyek nem minősülnek a 94/57/EK irányelv értelmében vett 
elismert társaságoknak, és — a Bizottság rendelkezésére álló 
információk alapján — nem vonta vissza az e szervezeteknek 
adott felhatalmazást. Ezenkívül, mivel a Szlovák Köztársaság 
nem hozott létre olyan szabályozási keretet, amely alkalmas 
annak a jövőre nézve való megakadályozására, hogy esetlegesen 
el nem ismert társaságok kapjanak felhatalmazást, fennáll a 
veszélye annak, hogy a 94/57/EK irányelv téves alkalmazásának 
— a jelen kereset tárgyát képezőhöz hasonló — esetei megis
métlődnek. 

( 1 ) A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajó
zási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és 
szabványairól szóló, 1994. november 22-i 94/57/EK tanácsi irányelv 
(HL L 319., 1994.12.12., 20. o., magyar nyelvű különkiadás 7. 
fejezet, 2. kötet, 230. o.) 

A Cour administrative d'appel de Nantes (Franciaország) 
által 2009. június 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem — Scott SA, Kimberly Clark SNC, jelenleg 

Kimberly Clark SAS kontra Orléans városa 

(C-210/09. sz. ügy) 

(2009/C 205/36) 

Az eljárás nyelve: francia 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Cour administrative d'appel de Nantes 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Scott SA, Kimberly Clark SNC, jelenleg Kimberly Clark 
SAS 

Alperes: Orléans városa 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

Az Európai Közösségek Bizottsága által 2000. július 12-én a 
közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított ( 1 ) állami 

támogatások visszatérítése érdekében kibocsátott fizetési felszó
lítások közigazgatási bíróság általi, az e felszólítások formai 
követelményeire vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése 
miatt történő esetleges megsemmisítése — tekintettel a hatás
körrel rendelkező hatóság azon lehetőségére, hogy e hatá
rozatok hibáját orvosolja — az Európai Közösségek Bizottsága 
2000. július 12-i határozata azonnali és tényleges végrehajtá
sának akadályát képezi-e, megsértve az EK-Szerződés 93. 
cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megálla
pításáról szóló 1999. március 22-i 659/1999 tanácsi rendelet ( 2 ) 
14. cikkének (3) bekezdését? 

( 1 ) A Franciaország által a Scott Paper SA/Kimberly-Clark részére nyúj
tott állami támogatásról szóló, 2000. július 12-i 2002/14/EK bizott
sági határozat (HL L 12., 1. o.) 

( 2 ) Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK 
tanácsi rendelet (HL L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 8. 
fejezet, 1. kötet, 339. o.) 

A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2009. június 
15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 

Barsoum Chabo kontra Hauptzollamt Hamburg-Hafen 

(C-213/09. sz. ügy) 

(2009/C 205/37) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Finanzgericht Hamburg 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Barsoum Chabo 

Alperes: Hauptzollamt Hamburg-Hafen 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés ( 1 ) 

Semmisnek minősül-e az arányosság elvének megsértése miatt 
az a harmadik országból származó árukra alkalmazott vámté
telből és a preferenciális vámtételből származó, a termék nettó 
100 kilogrammjára jutó 222 euró kiegészítő összeg, amelyet az 
Agaricus nembe tartozó tartósított gombafajta (2003 10 30 KN- 
kód) behozatalakor vetnek ki? 

( 1 ) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtari
fáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosí
tásáról szóló, 2005. október 27-i 1719/2005/EK bizottsági rende
letet (HL L 286, 1. o.) érinti.
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