
Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-382/04. sz.,
Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading kontra az
Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2006. november
30-án hozott ítélete ellen a Heuschen & Schrouff Oriëntal
Foods Trading által 2007. február 1-jén benyújtott

fellebbezés

(C-38/07. P. sz. ügy)

(2007/C 82/32)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Fellebbező: Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading
(képviselő: H. de Bie advocaat)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbező kérelmei

– A Bíróság helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróság
(harmadik tanács) T-382/04. sz. ügyben 2006. november
30-án hozott ítéletét;

– semmisítse meg a 2004. június 17-i (REM 19/2002) bizott-
sági határozatot, amelyben a Bizottság megállapítja, hogy a
jelen esetben nincs helye a behozatali vám elengedésének;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a megtámadott ítélettel szemben az alábbi fellebbe-
zési jogalapokat hozza fel:

A Vámkódexnek (1) a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (végre-
hajtási rendelet) (2) 899-909. cikkével együtt értelmezett
239. cikkének megsértése és a határozat elégtelen indokolása,
amely nem alapozhatja meg a határozatot.

A tévedés jellegére, a fellebbező szakmai tapasztalatára és az
általa tanúsított gondosságra vonatkozó vizsgálatnak összességé-
ben azt az álláspontot kell eredményeznie, hogy a vámot el kell
engedni. Az Elsőfokú Bíróság tévesen alapozza arra az ítéletét,
hogy a jelen esetben nem bonyolult az ún. rizspapíroknak a
vám- és a statisztikai nómenklatúra, valamint a Közös Vámtarifa
alá történő besorolására vonatkozó szabályozás, azaz az
1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (3). A fellebbező
vitatja a nyers rizspapírnak az Elsőfokú Bíróság, a Bizottság és a
holland vámhatóság által megállapított besorolását. Az Elsőfokú
Bíróság tévesen indul ki abból, hogy a Heuschen & Schrouff a
behozatal és a kivitel tekintetében nagy szakmai tapasztalattal
rendelkezik. Az Elsőfokú Bíróság tévesen tekinti őt tapasztalt
piaci szereplőnek, ezáltal a kiviteli és behozatali vámalakiságok
szakértőjének. Az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítéletben túl
magas követelményeket állít fel az őt terhelő gondossági kötele-
zettség tekintetében még akkor is, ha esetleg tapasztalt piaci

szereplő lenne. Továbbá az Elsőfokú Bíróság tévesen azonosítja
őt az általa kijelölt közvetlen képviselővel.

(1) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i
2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 302., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.).

(2) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253.,
1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 6. kötet, 3. o., helyes-
bítés: magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 16. kötet, 133. o.).

(3) A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtari-
fáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet
(HL L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet,
382. o.).

2007. február 1-jén benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-39/07. sz. ügy)

(2007/C 82/33)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H.
Støvlbæk és R. Vidal Puig meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel
nem fogadott el minden olyan rendelkezést, amelyek szük-
séges ahhoz, hogy átültesse a legalább hároméves szakoktatást
és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének álta-
lános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK
tanácsi irányelvet (1) a kórházi gyógyszerész szakma vonatko-
zásában – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötele-
zettségeit;

– kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1. A spanyol „kórházi gyógyszerész” oklevél a 89/48/EGK
irányelv szerinti „oklevél”, mivel:

– a spanyol jog szerinti illetékes hatóság által kiállított
oklevél;
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