
Jogalapok és fontosabb érvek:

Az egyes fegyverekre és katonai felszerelésekre alkalmazandó
behozatali vámok felfüggesztéséről közösségi szinten utólag,
2003. január 1-jei hatállyal a 150/2003/EK tanácsi rende-
lettel (4) határoztak.

A Bizottság véleménye szerint az Olaszország által az említett
rendelet alkalmazását megelőző időszakban biztosított egyol-
dalú mentesítés az EK 26. cikktől és a közösségi vámelőírá-
soktól való jogellenes eltérést valósított meg, amelynek követ-
keztében megengedhetetlen módon csökkentek a Közösség
saját forrásainak minősülő vámbevételek.
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Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztár-
saság ellen 2005. október 24-én benyújtott kereset

(C-388/05. sz. ügy)

(2006/C 22/09)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: A. Aresu és D.
Recchia, meghatalmazotti minőségben) 2005. október 24-én
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az
Olasz Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság

a) 1998. december 28., vagyis a „Valloni e steppe pedegar-
ganiche” különleges védelmi terület kijelölését mege-
lőzően nem teljesítette a vadon élő madarak védelméről
szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (1) 4.
cikke (4) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, mivel nem
tette meg a szükséges intézkedéseket az élőhelyek szeny-
nyezésének vagy elpusztításának, illetve a madarak bármi-
féle zavarásának elkerülése érdekében, amelyek jelentős
kihatással bírtak tekintettel a „patto d'area”-nak nevezett
tervre és az abban foglalt projektekre, amelyek (az
IBA 89–listán szereplő) „Promontorio del Gargano” 94.

sz. IBA-n belül az élőhelyekre és fajokra nézve hatással
járhattak, és amelyek ténylegesen az élőhelyek károso-
dását és a madarak zavarását okozták a fent nevezett IBA-
kon belül;

b) 1998. december 28-át, vagyis a „Valloni e steppe pedegar-
ganiche” különleges védelmi terület kijelölését követően
nem teljesítette a természetes élőhelyek, valamint a vadon
élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (2) 6. cikke (2), (3) és (4)
bekezdése, valamint 7 cikkéből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az olasz Köztársaság – mivel nem tette meg a szükséges intéz-
kedéseket az élőhelyek szennyezésének vagy elpusztításának,
illetve a madarak bármiféle zavarásának elkerülése érdekében,
amelyek jelentős kihatással bírtak tekintettel a „patto d'area”-
nak nevezett tervre és abban foglalt projektekre a később „Val-
loni e steppe pedegarganiche” különleges védelmi területté kije-
lölt övezetben – nem teljesítette a vadon élő madarak védel-
méről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 4.
cikke (4) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, 1998. december
28-át követően pedig a természetes élőhelyek, valamint a vadon
élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i
92/43/EGK irányelv 6. cikke (2), (3) és (4), valamint 7 cikkéből
eredő kötelezettségeit.

(1) HL L 103., 1979.4.25., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet,
1. kötet, 98. o.

(2) HL L 206., 1992.7.22., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet,
2. kötet, 102. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztár-
saság ellen 2005. november 9-én benyújtott kereset

(C-394/05. sz. ügy)

(2006/C 22/10)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: D. Recchia és M.
Konstantinidis, meghatalmazotti minőségben) 2005. november
9-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához
az Olasz Köztársaság ellen.
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