
Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el az előírt
határidőn belül azokat az intézkedéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen a Bizottság 2001. december
20-i, az 1993-ban Spanyolország által az Álava-ban,
Vizcaya-ban és Guipúzcoa-ban újonnan létrehozott egyes
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tárgyában
hozott határozatai (C (2001) 4448 végl. (1), C (2001) 4478
végl. (2) és C (2001) 4475 végl. (3)), 2. és 3. cikkében előír-
taknak, vagy legalábbis nem közölte ezeket a Bizottsággal a
4. cikknek megfelelően, a Spanyol Királyság nem teljesítette a
fenti határozatokból, valamint az EK-Szerződésből eredő
kötelezettségeit,

– kötelezze a Spanyol Királyság-t a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A végrehajtáshoz szükséges intézkedések Spanyol Királyság
általi közlésére a határozatok 4. cikkében megállapított határidő
2002. március 1-jén lejárt anélkül, hogy a Bizottság bármilyen
erre vonatkozó közlést kapott volna.

(1) HL L 77, 2003.3.24., 1. o.
(2) HL L 40, 2003.14.2., 11. o.
(3) HL L 17, 2003.22.1., 20. o.

2006. április 5-án benyújtott kereset – Európai Közösségek
Bizottsága kontra Észt Köztársaság

(C-178/06. sz. ügy)

(2006/C 143/48)

Az eljárás nyelve: észt

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K.
Simonsson és E. Randvere)

Alperes: Észt Köztársaság

Kereseti kérelmek

– állapítsa meg, hogy az Észt Köztársaság nem teljesítette a
(97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások

verseny számára való további megnyitása tekintetében
történő módosításáról szóló) 2002. június 10-i 2002/39/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvből (1) eredő kötelezett-
ségeit, mivel az irányelvből eredő, annak nemzeti jogba való
átültetéséhez szükséges jogi rendelkezések közlésére vonat-
kozó kötelezettségének nem tett eleget;

– kötelezze az Észt Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2002. december 31-én
lejárt.

(1) HL L 176., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás, 6. fejezet, 4. kötet,
316. o.

2006. április 5-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-179/06. sz. ügy)

(2006/C 143/49)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: D.
Recchia meghatalmazott)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság azzal,
hogy a Comune di Altamura és a Regione di Puglia 2000
decemberétől kezdve a városfejlesztési tervnek számos, olyan
ipari építési beavatkozásból álló módosítását fogadta el,
amelyek jelentős hatással lehetnek az IT 9120007 Murgia
Alta KMT-re és KJT-re anélkül, hogy előzetes hatásvizsgálatot
folytatott volna legalább a KMT-kre vonatkozó hatások tekin-
tetében, nem teljesítette a 92/43/EGK irányelv 6. cikke (3)
bekezdésének és 7. cikkének összefüggő rendelkezéseiből
eredő kötelezettségeit;

– A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek vise-
lésére.
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