
A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2010. 
március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem — Amaltheia I Naftiki Etaireia kontra Ypourgos 

Emporikis Naftilías 

(C-129/10. sz. ügy) 

(2010/C 134/39) 

Az eljárás nyelve: görög 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Symvoulio tis Epikrateias 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Amaltheia I Naftiki Etaireia 

Alperes: Ypourgos Emporikis Naftilías 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

„A szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli 
tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról 
szóló, 1992. december 7 i 3577/92/EGK tanácsi rendelet (HL 
L 364., 1992. 12. 12., 7. o., magyar nyelvű különkiadás: 6. 
fejezet, 2. kötet, 10. o.) a szolgáltatásnyújtás szabadságának 
elvével összhangban értelmezett 1. és 2. cikkének rendelkezései 
lehetővé teszik e olyan nemzeti szabályozás elfogadását, 
amelynek értelmében a hajótulajdonosok tengeri kabotázsszol
gáltatásokat csak előzetes hatósági engedély alapján nyújthatnak, 
amelyet olyan engedélyezési rendszer keretében adnak meg, 
amely rendszer többek között annak ellenőrzésére irányul, 
hogy — egy meghatározott kikötőben fennálló helyzetet figye
lembe véve — a hajótulajdonos által bejelentett tengeri forga
lomra a hajózás biztonságára és a kikötő rendjére vonatkozó 
megfelelő feltételek mellett kerülhet sor, továbbá annak ellen 
őrzésére, hogy az engedély iránti kérelemmel érintett hajó 
könnyedén ki tud e kötni egy meghatározott kikötőben a hajó
tulajdonos által az adott járat működtetése tekintetében legked
vezőbbként bejelentett menetrend szerint, anélkül azonban, 
hogy jogszabály meghatározná az említett kérdések hatóság 
általi értékelésének alapjául szolgáló szempontokat, különösen 
abban az esetben, ha több hajótulajdonos is érdeklődik egy 
bizonyos kikötőhely iránt ugyanabban az időpontban, ugyan
azon kikötőben?” 

2010. március 11-én benyújtott kereset — Európai 
Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa 

(C-130/10. sz. ügy) 

(2010/C 134/40) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Európai Parlament (képviselők: E. Perillo, K. Bradley, A. 
Auersperger Matić meghatalmazottak) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

Kereseti kérelmek 

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság 

— semmisítse meg az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida 
[helyesen és a továbbiakban: al-Kaida] hálózattal és a Táli
bánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szerve
zetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések 
bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet ( 1 ) módo
sításáról szóló, 2009. december 22-i 1286/2009/EU tanácsi 
rendeletet ( 2 ); 

— rendelje el a rendelet joghatásainak fenntartását arra az 
időre, amíg ahelyett új rendelet kerül meghozatalra; 

— az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az Európai Parlament álláspontja szerint az Oszáma bin 
Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben 
álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatá
rozott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK 
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. december 22-i 
1286/2009/EU tanácsi rendelet az alábbi indokok miatt érvény
telen: 

— annak céljára és tartalmára tekintettel a rendelet meghoza
talának helyes jogalapja az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 75. cikke; 

— másodlagosan, az Európai Unió működéséről szóló szer
ződés 215. cikke alapján történő eljárás feltételei nem telje
sültek, mivel a tervezet érvényesen nem került előterjesz
tésre, és a Tanács előzőleg nem hozott az Európai Unióról 
szóló szerződés V. címének 2. fejezete szerinti határozatot.
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