
A fellebbező kérelmei

– a Bíróság állapítsa meg, hogy a jelen fellebbezés elfogadható
és megalapozott, valamint helyezze hatályon kívül a
T-217/02. sz. ügyben hozott ítéletet annyiban, amennyiben
az az első jogalap első részét elutasította;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1. A fellebbező egyetlen fellebbezési jogalapként azt hozza fel,
hogy az Elsőfokú Bíróság – mivel a megtámadott ítéletben
jogilag tévesen állapította meg, hogy a felperest előnyben
részesítették az EK 87. cikkének (1) bekezdése értelmében –

megsértette az EK 87. cikkének (1) bekezdését.

2. A fellebbezés két részből áll:

– a megtámadott ítélet annyiban sérti az EK 87. cikkének
(1) bekezdését, hogy az az EK 87. cikke (1) bekezdésének
gazdasági megközelítése helyett teljesen formális megköze-
lítés alapján állapítja meg, hogy a fellebbező előnyben
részesült az EK 87. cikkének (1) bekezdése értelmében.

– másodlagosan: a megtámadott ítélet annyiban sérti az
EK 87. cikkének (1) bekezdését, hogy az érintett osztalék-
jegyek felülértékelésének hiányát állapítja meg, és azt az
EK 87. cikkének (1) bekezdése szerinti előnyben részesí-
tésnek minősíti.

2007. január 29-én benyújtott kereset – Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-32/07. sz. ügy)

(2007/C 82/30)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: R. Vidal
Puig és W. Wils, meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

– a Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen az eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról
szóló, 2001. szeptember 27-i 2001/84/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek (1), nem teljesítette az ezen irányelvből
eredő kötelezettségeit,

– kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2001/84/EK irányelvnek a belső jogba való átültetésére
rendelkezésre álló határidő 2005. december 31-én lejárt.

(1) HL L 272., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet,
240. o.

2007. január 31-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-36/07. sz. ügy)

(2007/C 82/31)

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 az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozata-
lára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó
állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK
és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a
72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004.
április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy lega-
lábbis e rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal – nem
teljesítette az ezen irányelv 18. cikkének (1) bekezdéséből
eredő kötelezettségeit;

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/68/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2005.
november 20-án lejárt.

(1) HL L 139., 321. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 45. kötet,
120. o.
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