
A College van Beroep voor het bedrijfsleven te
s'Gravenhage 2005. március 17-i határozatával a Coxon &
Chatterton limited kontra Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit ügyben benyújtott előzetes döntésho-

zatal iránti kérelem

(C-130/05. sz. ügy)

(2005/C 143/28)

(Az eljárás nyelve: holland)

A College van Beroep voor het bedrijfsleven te s'Gravenhage
(Hollandia) 2005. március 17-i határozatával, amely 2005.
március 21-én érkezett a Bíróság Hivatalához, a Coxon & Chat-
terton limited kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyúj-
tott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A College van Beroep voor het bedrijfsleven te s'Gravenhage a
következő kérdésekről kéri a Bíróság döntését:

1) Úgy kell-e értelmezni a 97/78/EK irányelv (1) 17. cikke (2)
bekezdésének a) pontját, hogy az az ok, ami miatt azt a
szállítmányt, amely nem felel meg a behozatali követelmé-
nyeknek, a behozatalra vonatkozó közösségi előírások nem
teljesítésében rejlik, vagy azok között a feltételek között
keresendő, amelyek a rakomány érdekeltjével történt megál-
lapodás szerinti helyen, a 97/78/EK irányelv I. mellékletében
felsorolt területeken kívül érvényesek?

2) A97/78/EK irányelvnek a 97/78/EK irányelv 22. cikkének
(2) bekezdésével és a 2377/90/EGK irányelv (2) 5. cikkével
együtt olvasott 17. cikkének (2) bekezdését úgy kell-e értel-
mezni, hogy ez a rendelkezés minden esetben előírja az
érintett állati termékekből álló szállítmány kötelező
megsemmisítését, amikor a 97/78/EK rendeletben előírt
ellenőrzés alapján az állapítható meg, hogy egy termékszál-
lítmány az emberi vagy állati egészséget veszélyeztethetné?

3) Úgy kell-e értelmezni a 97/78/EK irányelvnek a
2377/90/EGK irányelv 5. cikkével együtt olvasott 22. cikkét,
hogy a 2377/90/EGK rendelet V. mellékletében felsorolt
egyik anyag maradványanyagainak kimutatása egy szállít-
mányban már azt jelenti, hogy az érintett szállítmány olyan
veszélyt jelent az emberi és az állati egészségre, hogy a
visszaküldés kizárt?

4) Ha a második kérdésre adott válasz nemleges, úgy kell-e
értelmezni a 97/78/EG irányelv 17. cikkének (2) bekezdését,
hogy ez a rendelkezés egyidejűleg azon harmadik ország
érdekeinek védelmére is szolgál, amelybe a szállítmányt a

visszaküldést követően beviszik, még akkor is, ha ez az
érdek nem jelenti egyidejűleg egy olyan érdek védelmét,
amely az Európai Unió tagállamaiban fennáll?

(1) A harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állat-egész-
ségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapítá-
sáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelv (HL L
24., 9. o.)

(2) Az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmé-
nyek maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szol-
gáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i
2377/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 224., 1. o.)

Az Európai Közösségek Bizottsága által az Osztrák Köztár-
saság ellen 2005. március 21-én benyújtott kereset

(C-133/05. sz. ügy)

(2005/C 143/29)

(Az eljárás nyelve: német)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: D. Martin, kézbe-
sítési címe: Luxembourg), 2005. március 21-én keresetet nyúj-
tott be az Európai Közösségek Bíróságához az Osztrák Köztár-
saság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el mindazon
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy szövetségi szinten megfeleljen a
2000/78/EK irányelv fogyatékosságon alapuló hátrányos
megkülönböztetésre vonatkozó rendelkezéseinek, illetve
tartományi szinten Bécs és Alsó-Ausztria tartományok kivé-
telével az irányelv valamennyi rendelkezésének, illetve
azokról nem értesítette a Bizottságot, az Osztrák Köztár-
saság nem teljesítette a foglalkoztatás és a munkavégzés
során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK
tanácsi irányelv (1) 18. cikke alapján fennálló kötelezettsé-
geit.

2) kötelezze az Osztrák Köztársaságot a költségek viselésére.
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