
b) a Bizottság azonnali és haladéktalan, a határidőt megelőző
tájékoztatása arról, hogy a rizskészlet beraktározása a sztrájk
miatt késedelmet szenved, továbbá a Bizottság azonnali
válasza hiányában Görögország jogosan bízott abban, hogy
a Bizottság nem ellenez egy néhány napos késést.

2006. július 28-án benyújtott kereset – Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Svéd Királyság

(C-333/06. sz. ügy)

(2006/C 224/58)

Az eljárás nyelve: svéd

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. R.
Vidal Puig és K. Simonsson)

Alperes: a Svéd Királyság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

– állapítsa meg, hogy a Svéd Királyság, mivel nem határozta
meg a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy
hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és
segítség közös szabályainak megállapításáról, és a
295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (1) megsértésének jogkövetkezményeit, nem
teljesítette a rendelet 16. cikkéből eredő kötelezettségeit.

– kötelezze a Svéd Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 261/2004/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdése e rendelet
megsértésének esetére hatékony, arányos és visszatartó erejű
szankciók előírására kötelezi a tagállamokat.

A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a Svéd
Királyság – mivel a rendelet hatályba lépésétől számított
mintegy másfél éve nem állapítja meg a 14. cikk rendelkezései
megsértésének jogkövetkezményeit – elmulasztotta a rendelet
megsértése esetén alkalmazandó szankciórendszer létrehozását.

(1) HL L 46., 2004.2.17., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet,
8. kötet, 10. o.

2006. augusztus 4-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-339/06. sz. ügy)

(2006/C 224/59)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: C. Cattab-
riga meghatalmazott)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek:

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a 82/471/EGK tanácsi irányelvnek a Candida guillier-
mondii felvétele tekintetében történő módosításáról szóló,
2004. december 23-i 2004/116/EK bizottsági irányelvnek (1),
vagy legalábbis a kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal
nem közölte – nem teljesítette a szóban forgó irányelv 2.
cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

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

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2005. június 30-án
lejárt.

(1) HL L 379., 81. o.

A Bíróság elnökének 2006. június 20-i végzése – Spanyol
Királyság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-133/04. sz. ügy) (1)

(2006/C 224/60)

Az eljárás nyelve: spanyol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 106., 2004.4.30.
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