
Amennyiben a Bíróság megsemmisíti a megtámadott hatá
rozatot, a Parlament úgy véli, hogy kívánatos lenne, ha a 
Bíróság mérlegelési jogkörét gyakorolva az EUMSZ 264. cikk 
(2) bekezdésével összhangban az új határozat elfogadásáig fenn
tartsa a megtámadott határozat joghatásait. 

( 1 ) A külső tengeri határoknak az Európai Unió Tagállamai Külső 
Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai 
Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében 
történő őrizete tekintetében a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 
kiegészítéséről szóló, 2010. április 26-i 2010/252/EU tanácsi hatá
rozat (HL L 111., 20. o.) 

( 2 ) A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kóde
xének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 
2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (HL L 105., 1. o.) 

( 3 ) Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együtt
működési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló, 
2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 349., 
1. o.) 

2010. július 16-án benyújtott kereset — Európai Bizottság 
kontra Írország 

(C-356/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/59) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Walker, D. Kukovec, 
meghatalmazottak) 

Alperes: Írország 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy Írország — mivel a mezőgaz
dasági és élelmezésügyi minisztérium az állatok azonosítását 
szolgáló címkék beszerzésére irányuló közbeszerzési eljá
rásban az ajánlattevőknek a szóban forgó szerződés teljesí
tésére való alkalmasságával kapcsolatos szempontokat bírá
lati szempontként alkalmazta, nem pedig kiválasztási szem
pontként — nem teljesítette az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszer
zési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv ( 1 ) 53. cikkéből eredő kötelezettségeit; 

— Írországot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A Bizottság álláspontja szerint a mezőgazdasági és élelmezés
ügyi minisztérium által alkalmazott bírálati szempontok kizá
rólag a kiválasztás során alkalmazható szempontokat is tartal
maztak, nevezetesen az ajánlattevőknek a szóban forgó szer
ződés teljesítésére való alkalmasságával kapcsolatos szempon
tokat, következésképpen Írország nem teljesítette a 2004/18/EK 
irányelv 53. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

( 1 ) HL L 134.,114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 
132. o. 

2010. július 27-én benyújtott kereset — Európai Bizottság 
kontra Svéd Királyság 

(C-374/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/60) 

Az eljárás nyelve: svéd 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Braun és M. Sundén 
meghatalmazottak) 

Alperes: Svéd Királyság 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Svéd Királyság — mivel 
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe
leljen az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén 
jegyzett társaságokban szóló, 2007. július 11-i 2007/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 1 ), vagy legalábbis 
a kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte — 
nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit; 

— a Svéd Királyságot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2009. augusztus 3-án 
lejárt. 

( 1 ) HL L 184., 17. o.
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