
A 229/96/EK bizottsági rendelettel módosított, a Szerződés II.
mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgaz-
dasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazá-
sának közös részletes szabályairól, valamint az e visszatérítések össze-
gének megállapítására szolgáló szempontokról szóló, 1994. május
30-i 1222/94/EK bizottsági rendelet 7. cikke (1) bekezdése első albe-
kezdése második mondatát, (2) bekezdésének első albekezdését és (5)
bekezdését akként kell értelmezni, hogy az érdekelt fél, aki export-
visszatérítési kérelmében a szóban forgó árucikkek előállítása során
használt olyan terméket tüntetett fel, amely e rendelet 1. cikkének (2)
bekezdése értelmében az A. mellékletben (2. TCS.) szereplő sovány
tejpornak felel meg, míg valójában valamely más olyan termék
felhasználására került sor, amely ugyane rendelkezés értelmében
szintén a sovány tejpornak felel meg, export-visszatérítésre jogosult,
amely adott esetben az 1994. december 2-i 2945/94/EK bizottsági
rendelettel a jogosulatlanul fizetett összegek behajtása és a Bizottság
szankciói tekintetében módosított 3665/87 rendelet 11. cikke (1)
bekezdésének megfelelően módosítható.

(1) HL C 59., 2004.3.6.
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A C-28/04. sz. (a tribunal de grande isntance de Paris
előzetes döntéshozatal iránti kérelme), a Tod's SpA és

Tod's France SARL kontra Heyraud (1) ügyben

(Egyenlő bánásmód – Az állampolgárság alapján történő
hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – Szerzői jog és

szomszédos jogok)

(2005/C 205/07)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-28/04. sz. ügyben a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában,
amelyet a tribunal de grande isntance de Paris (Franciaország) a
Bíróságnál 2004. január 28-án nyilvántartásba vett 2003.
december 5-i végzésével az előtte a Tod's SpA, valamint Tod's

France SARL és az Heyraud között folyamatban lévő eljá-
rásban terjesztett elő, a Bíróság (második tanács), tagjai: C. W.
A. Timmermans (előadó) tanácselnök, R. Silva de Lapuerta, R.
Schintgen, P. Kūris és G. Arestis bírák, főtanácsnok: F.G. Jacobs,
hivatalvezető: R. Grass, 2005. június 30-án meghozta ítéletét,
amelynek rendelkező része a következő:

Az a tény, hogy az adott tagállamban egy szerző joga az adott
tagállam jogszabályai által biztosított szerzői jogi védelem igénylésére
a szerzői mű származási országa szerinti megkülönböztető feltételhez
van kötve, ellentétben áll az EK 12. cikkével, amely felállítja az állam-
polgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmát.

(1) HL C 71., 2004.3.20.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(első tanács)

2005. június 2.

a C-174/04. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra
az Olasz Köztársaság ügyben (1)

(„Tagállami kötelezettségszegés – EK 56. cikk – Szavazati
jogok automatikus felfüggesztése privatizált vállalkozá-

sokban”)

(2005/C 205/08)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az EK 226. cikk alapján kötelezettségszegés megállapítása iránt
a Bírósághoz 2004. április 13-án az Európai Közösség Bizott-
sága felperesnek (képviselik: E. Traversa és C. Loggi meghatal-
mazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) az Olasz
Köztársaság (képviseli: I. M. Braglulia meghatalmazotti
minőségben, segítője: P. Gentili ügyvéd) alperes ellen benyújtott
keresete tárgyában a Bíróság (első tanács), tagjai: P. Jann tanács-
elnök (előadó), K. Lenaerts, N. Colneric, K. Schiemann és Juhász
E. bírák, főtanácsnok: J. Kokott, hivatalvezető: R. Grass, 2005.
június 2-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a
következő:
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