
Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: B. Plaza Cruz meghatal
mazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A munkaidő-szervezés egyes 
szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 
4. kötet, 381. o.) 3. cikke (1) bekezdésének és a 2003/88 
irányelv 27. cikkének (1) bekezdése által hatályban tartott, 
ugyanezen irányelv I. mellékletének B részével együttesen értel
mezendő, a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 
1993. november 23-i 93/104/EK tanácsi irányelv (HL L 307., 
18. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 197. o.) 
18. cikke a) pontjának megsértése — A közigazgatásban 
dolgozó nem civil állomány 

Rendelkező rész 

1. A Spanyol Királyság — mivel nem fogadta el a közigazgatásban 
dolgozó nem civil állomány tekintetében a munkaidő-szervezés 
egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetéséhez szükséges 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket — nem teljesí
tette az említett irányelv 1. cikkének (3) bekezdéséből eredő köte
lezettségeit. 

2. A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 180., 2009.8.1. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2010. május 20-i ítélete (a 
Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Ioannis Katsivardas — 

Nikolaos Tsitsikas O.E. kontra Ypourgos Oikonomikon 

(C-160/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(1591/84/EGK rendelet — Egyrészről az Európai Gazdasági 
Közösség, másrészről pedig a Cartagenai Megállapodás és 
tagországai, Bolívia, Kolumbia, Ecuador, Peru és Venezuela 
közötti együttműködési megállapodás — A legnagyobb 
kedvezményről szóló záradék — Közvetlen hatály — A Görög

országba irányuló banánbehozatal jövedéki adója) 

(2010/C 179/20) 

Az eljárás nyelve: görög 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Symvoulio tis Epikrateias 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E. 

Alperes: Ypourgos Oikonomikon 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Symvoulio tis Epikra
teias — Az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, 
másrészről pedig a Cartagenai Megállapodás és tagországai, 
Bolívia, Kolumbia, Ecuador, Peru és Venezuela, közötti együtt
működési megállapodás megkötéséről szóló, 1984. június 4-i 
1591/84/EGK tanácsi rendelet (HL L 153., 1. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 11. fejezet 15. kötet 162. o.) 4. cikkének értelme
zése — A legnagyobb kedvezményről szóló záradék — Vala
mely belső adó visszafizetését követelő magánszemély annak 
bizonyítására irányuló hivatkozási joga, hogy ezen adó össze
egyeztethetetlen a szóban forgó megállapodással — A banánbe
hozatal rendszere 

Rendelkező rész 

Az 1984. június 4-i 1591/84/EGK tanácsi rendelettel jóváhagyott, 
egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről pedig a Carta
genai Megállapodás és tagországai — Bolívia, Kolumbia, Ecuador, 
Peru és Venezuela — között kötött együttműködési megállapodás 4. 
cikke nem biztosít a magánszemélyeknek olyan jogokat, amelyekre a 
tagállami bíróságok előtt hivatkozhatnának. 

( 1 ) HL C 153., 2009.7.4. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2010. május 20-i ítélete (a 
Cour administrative d’appel de Nantes (Franciaország) 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Scott SA, 
Kimberly Clark SAS, korábban Kimberly Clark SNC 

kontra Ville d’Orléans 

(C-210/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Állami támogatás — 659/1999 rendelet — 14. cikk (3) 
bekezdés — A támogatás visszatérítése — A tényleges érvé
nyesülés elve — Alaki hibában szenvedő fizetési felszólítások 

— Megsemmisítés) 

(2010/C 179/21) 

Az eljárás nyelve: francia 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Cour administrative d’appel de Nantes

HU 2010.7.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 179/13


