
2. Abban az esetben, ha egy merevlemezzel rendelkező STB- 
HDD műszaki leírásával rendelkező, HDD-t tartalmazó STB- 
t a KN 8521 90 00 alszám alá kell sorolni, a közösségi jog 
alapján jogsértő-e erre a termékre vámfizetési kötelezettséget 
kiróni, tekintettel arra, hogy ez sértené a Közösségek Infor
matikai Termékek Kereskedelméről szóló Megállapodás, 
valamint az 1994-es Általános Vám- és Kereskedelmi Egyez
mény II:1 cikkének b) pontja alapján vállalt kötelezettségeit, 
vagy a 8521 vámtarifaszám alá sorolás egyben azt is jelenti, 
hogy a szóban forgó termék nem tartozik az ITA vonatkozó 
részének hatálya alá? 

3. Úgy kell-e értelmezni a 12. cikk (5) bekezdése a) pontja i. 
alpontjának rendelkezéseit, hogy a 2005. április 8-i KTF, 
amelynek érvényességére a Pace Plc számított, 2006. 
december 31-én automatikusan érvényét vesztette azon az 
alapon, hogy már nem felelt meg az 1549/2006/EK bizott
sági rendeletben lefektetett jogi rendelkezéseknek? Külö
nösen úgy kell-e értelmezni a 12. cikk (5) bekezdése a) 
pontjának i. alpontját, hogy az 1549/2006/EK bizottsági 
rendelet ennek alkalmazásában nem esik a „rendelet” 
fogalma alá, sem azért, mert az a KN éves felülvizsgálatát 
jelenti, sem pedig azért, mert az nem különös besorolási 
rendelkezés? 

4. Úgy kell-e értelmezni a Vámkódex 12. cikke (6) bekezdé
sének rendelkezéseit, hogy amikor egy éves KN felülvizsgálat 
nem rendelkezik külön türelmi időről az érvényes KTF-fel 
rendelkezők számára, ez azt jelenti, hogy a KTF-fel rendel
kezők nem hivatkozhatnak a türelmi időre, vagy őket a 
jogos bizalom elve alapján a Bizottság besorolási rendelke
zései esetében irányadó általános hat hónapos türelmi idő 
illeti meg? 

( 1 ) A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámta
rifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosí
tásáról szóló, 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK bizottsági 
rendelet (HL L 286., 1–894. o.) 

( 2 ) A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámta
rifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosí
tásáról szóló, 2006. október 17-i 1549/2006/EK bizottsági rendelet 
(HL L 301., 1. o.). 
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Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Braun 
és E. Adsera Ribera meghatalmazottak) 

Alperes: Spanyol Királyság 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság — mivel 
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe
leljen az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók 
jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 
84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek ( 1 ), vagy legalábbis azt a Bizottsággal 
nem közölte — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő 
kötelezettségeit; 

— a Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek vise
lésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A 2006/43/EK irányelv belső jogba való átültetésére előírt 
határidő 2008. június 28-án lejárt. 

( 1 ) HL L 157., 87. o. 

2009. július 30-án benyújtott kereset — Az Európai 
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Alperes: Olasz Köztársaság 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság — mivel 
a megállapított határidőn belül nem tette meg a szociális 
terhek csökkentéséről szóló 30/1997. és 206/1995. sz. 
törvényekben előírt, a Velence és Chioggia területén letele
pedett vállalkozások javát szolgáló támogatási intézkedé
sekről szóló, 1999. november 25-i 2000/394/EK bizottsági 
határozattal (az értesítés a C(2009) 4268. számú dokumen
tummal történt; HL L 150., 2000. 6. 23., 50. o.) jogelle
nesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősí
tett támogatási rendszer megszüntetéséhez, továbbá az emlí
tett rendszer keretében nyújtott támogatások kedvezménye
zettektől történő visszatéríttetéséhez szükséges valamennyi 
intézkedést — nem teljesítette az említett határozat 2., 5. 
és 6. cikkéből, valamint az EK-Szerződésből eredő kötele
zettségeit; 

— kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.
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