
Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és 
R. Loosli-Surrans meghatalmazottak 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 28. cikk megsértése — 
Előzetes engedélyeztetési rendszer a technológiai segédanyagok 
és olyan élelmiszerek esetében, amelyek előállításához más 
tagállamokból származó, ott jogszerűen előállított és/vagy 
forgalmazott technológiai segédanyagokat használtak fel — Az 
igazolás hiánya és/vagy az arányosság elvének be nem tartása 

Rendelkező rész 

1. A Francia Köztársaság — mivel a technológiai segédanyagok és 
azon élelmiszerek esetében, amelyeknek az előállításához más 
tagállamokból származó, ott jogszerűen előállított és/vagy forgal
mazott technológiai segédanyagokat használtak fel, olyan előzetes 
engedélyeztetési rendszert írt elő, amely nem tartja tiszteletben az 
arányosság elvét — nem teljesítette az EK 28. cikkből eredő 
kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 285., 2008.11.8. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2010. január 14-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság 

(C-343/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2003/41/EK irányelv — 
A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevé
kenysége és felügyelete — Az átültetés előírt határidőben 
történő részleges elmaradása — A nemzeti területen található, 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények hiánya — 
A tagállamok nemzeti öregséginyugdíj-rendszerük szerevezé

sére vonatkozó hatásköre) 

(2010/C 63/13) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Šimerdová és 
N. Yerrell meghatalmazottak) 

Alperes: Cseh Köztársaság (képviselő: M. Smolek 
meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 
2003. június 3-i 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek (HL L 235., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 
5. fejezet, 4. kötet, 350. o.) való megfeleléshez szükséges 
valamennyi rendelkezés előírt határidőn belül történő 
meghozatalának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. A Cseh Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem hozta 
meg azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a foglalkoztatói 
nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyele
téről szóló, 2003. június 3-i 2003/41/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8., 9., 13., 15–18. cikkének, valamint 20. cikke 
(2)–(4) bekezdésének — nem teljesítette az ezen irányelv 
22. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 

3. A Bíróság a Cseh Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 272., 2008.10.25. 

A Bíróság (nagytanács) 2010. január 26-i ítélete — 
Internationaler Hilfsfonds eV kontra Európai Bizottság 

(C-362/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzá
férés — 1049/2001/EK rendelet — Megsemmisítés iránti 
kereset — Az EK 230. cikk értelmében vett „megtámadható 

aktus” fogalma) 

(2010/C 63/14) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Fellebbező: Internationaler Hilfsfonds eV (képviselők: 
H. Kaltenecker és R. Karpenstein Rechtsanwälte) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: P. Costa 
de Oliveira, S. Fries és T. Scharf, meghatalmazottak) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-141/05. sz., Internatio
naler Hilfsfonds kontra Bizottság ügyben 2008. június 5-én 
hozott ítélete elleni fellebbezés, amely ítéletben az Elsőfokú 
Bíróság mint elfogadhatatlant elutasította a Bizottság 2005. 
február 14-i levelében található, a felperesnek, a Kazahsztánban 
szervezett orvosi támogatási program társfinanszírozására 
irányuló, LIEN 97-2011 szerződésre vonatkozó egyes bizottsági 
iratokhoz való hozzáférését megtagadó állítólagos határozat 
megsemmisítése iránti kérelem tárgyában benyújtott keresetét 
— A határidőn belül meg nem támadott korábbi határozatot 
pusztán megerősítő aktus megsemmisítése iránti kereset elfogad
hatatlansága — A megtámadott aktus téves minősítése — Az 
1049/2001 rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerinti első 
választ tartalmazó aktus megsemmisítése iránti kereset elfogad
hatatlansága — Az 1049/2001 rendelet 7. cikke (2) bekezdé
sének téves értelmezése

HU 2010.3.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 63/9


