
Az Elsőfokú Bíróság lényeges eljárási szabályokat sértett, mivel
az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 44. cikke 6. §-ának
megsértésével nem tette lehetővé a felperes számára a hiánypót-
lást, mivel tévesen alkalmazta a 111. cikket a végzések esetére,
és mivel a kereset elfogadhatatlanná minősítése előtt a vala-
mennyi perre érvényes kontradiktórius eljárás elvének megsér-
tésével nem hallgatta meg a felperest.

Az Elsőfokú Bíróság megsértette a hátrányos megkülönböztetés
tilalmát, mivel a Generalidad Valenciana képviselőjétől megta-
gadott egy, az előző ügyekben a közösségi bíróságok előtt
megjelent, hasonló képesítéssel rendelkező képviselők tekinte-
tében nem vitatott jogot.

2006. szeptember 7-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-

Írország Egyesült Királysága

(C-367/06. sz. ügy)

(2006/C 261/26)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: N. Yerrell
meghatalmazott)

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Egyesült Királyság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények
tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1),
vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal
– nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit.

– kötelezze Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Király-
ságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2005. szeptember 23-án
lejárt.

(1) HL L 235., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet,
350. o.

2006. szeptember 8-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-369/06. sz. ügy)

(2006/C 261/27)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: T. Scharf
és K. Gross meghatalmazottak)

Alperes: az Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

– állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság, mivel nem
ültette át a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénz-
ügyi kapcsolatok átláthatóságáról szóló 80/723/EGK irányelv
módosításáról szóló, 2000. július 26-i 2000/52/EK bizottsági
irányelvet (1) a nemzeti jogba, nem teljesítette az irányelv 2.
cikkéből, valamint az EK 249. cikk harmadik bekezdéséből
eredő kötelezettségeit.

– kötelezze az Osztrák Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2001. július 31-én lejárt.

(1) HL L 193., 75. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet,
11. o.

2006. szeptember 8-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-370/06. sz. ügy)

(2006/C 261/28)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D.
Maidani és P. Andrade meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról
szóló, 2001. április 4-i 2001/24/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis ezekről nem tájékoz-
tatta a Bizottságot – nem teljesítette az irányelvből eredő
kötelezettségeit.

– kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő 2004. május
5-én lejárt.

(1) HL L 125., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet,
15. o.

2006. szeptember 14-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-375/06. sz. ügy)

(2006/C 261/29)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A.
Caieros és B. Schima meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság – elsődleges jelleggel – állapítsa meg, hogy a
Portugál Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló
96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. decem-
ber 16-i 2003/105/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (1) – nem teljesítette az ezen irányelv 2. cikkéből
eredő kötelezettségeit;

– másodlagos jelleggel állapítsa meg, hogy a Portugál Köztár-
saság – azáltal, hogy nem értesítette azonnal az említett
rendelkezésekről a Bizottságot – nem teljesítette az említett
2003/105/EK irányelv 2. cikkéből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelvnek a belső jogba való átültetésére rendelkezésre
álló határidő 2005. július 1-jén lejárt.

(1) HL L 345., 97. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet,
398. o.

2006. szeptember 14-én benyújtott kereset – Európai
Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-376/06. sz. ügy)

(2006/C 261/30)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A. Caeiros
és J.-B. Laignelot meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt
hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) – nem teljesí-
tette az említett irányelv 13. cikkéből eredő kötelezettségeit;

– másodlagosan állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság –
mivel ezen rendelkezésekről nem tájékoztatta haladéktalanul
a Bizottságot – nem teljesítette a 2001/42/EK irányelv
13. cikkéből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv nemzeti jogba való átültetésére előírt határidő
2004. július 21-én lejárt.

(1) HL L 197, 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet,
157. o.
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