
A Bíróság (ötödik tanács) 2006. október 5-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-360/05. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2003/96/EK irányelv – Az
energiatermékek és a villamos energia adóztatása – Az előírt

határidőn belüli át nem ültetés)

(2006/C 294/29)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Gross
és M. Velardo meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. De Bellis és
I. Braguglia meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az energiatermékek és a
villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről
szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv
(HL L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet,
1. kötet, 405. o.) előírt határidőn belüli át nem ültetése

Rendelkező rész

1) Az Olasz Köztársaság – mivel az előírt határidőn belül nem
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
seket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az energiater-
mékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszer-
vezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irány-
elvnek – nem teljesítette a fenti irányelvből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 281., 2005.11.12.

A Bíróság (ötödik tanács) 2006. szeptember 28-i ítélete –
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi

Nagyhercegség

(C-49/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 1999/37/EK irányelv – A
járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányok –

Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

(2006/C 294/30)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

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

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: S. Schreiner
meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A járművek nyilvántartásba
vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i
1999/37/EK tanácsi irányelvnek (HL L 138., 1999. 6. 1., 57. o.;
magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 4. kötet, 351. o.) való
megfeleléshez szükséges intézkedések előírt határidőn belüli
meghozatalának elmaradása

Rendelkező rész

1) A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy megfeleljen a járművek nyilvántartásba véte-
léhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i
1999/37/EK tanácsi irányelvnek – nem teljesítette az ezen irány-
elvből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek
viselésére.

(1) HL C 60., 2006.3.11.
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