
Vagy eszerint a nemzeti bíróságnak az abbahagyásra kötelezés
iránti keresetnek is helyt kell-e adnia, ahogyan ezt a nemzeti
jog előírja? Mennyiben szükséges ezen túlmenően, hogy a
nemzeti bíróság – az alapeljárásban felmerült tények figyelem-
bevételével – a meghozandó ítélet nyilvánosságra hozatalát
hatékony, arányos és visszatartó erejű szankcióként elrendelje?

(1) HL L 180., 86. o.; magyar nyelvű különkiadás 20. fejezet, 1. kötet,
23. o.

A Högsta domstolen (Svédország) által 2007. február 12-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kerstin

Sundelind Lopez kontra Miquel Enrique Lopez Lizazo

(C-68/07. sz. ügy)

(2007/C 82/40)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta domstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: Kerstin Sundelind Lopez

Alperes: Miquel Enrique Lopez Lizazo

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Házasság felbontása iránti per alperese nem rendelkezik állandó
tartózkodási hellyel egyetlen tagállamban, illetve nem állampol-
gára egyetlen tagállamnak sem. Eljárhat-e az ügyben olyan tagál-
lami bíróság, amely a [II. brüsszeli rendelet] (1) 3. cikke alapján
nem rendelkezik joghatósággal, még akkor is, ha valamely másik
tagállam bírósága joghatósággal rendelkezhet a 3. cikkben
megállapított joghatósági szabályok egyike alapján?

(1) 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338.,
1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.).

2007. február 9-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-69/07. sz. ügy)

(2007/C 82/41)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
D. Recchia és J.-B. Laignelot meghatalmazottak)

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 környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok
kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvá-
nosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekin-
tetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosí-
tásáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek (1) – nem teljesítette az ezen
irányelv 6. cikkéből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/35/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2005.
június 25-én lejárt.

(1) HL L 156., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet,
466. o.

A Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Spanyolország)
által 2007. február 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem – José Manuel Blanco Pérez és María del
Pilar Chao Gómez kontra Consejería de Salud y Servicios

Sanitarios

(C-72/07. sz. ügy)

(2007/C 82/42)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Spanyolország).
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Az alapeljárás felei

Felperesek: José Manuel Blanco Pérez és María del Pilar Chao
Gómez.

Alperes: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Az egészségügyről szóló 14/1986 általános törvény
103. cikke (3) bekezdésének és a gyógyszerekről szóló 1990.
december 20-i 25. sz. törvény 85. cikkének végrehajtásaként
elfogadott 72/2001 rendelet 2. cikke, valamint II. fejezetének
első része ellentétesnek tekintendő-e az Európai Közösséget
létrehozó Szerződés 43. cikkével?

2) Az Asztúriai Hercegség kormánya Egészségügyi Tanácsa
határozatának III. melléklete ellentétesnek tekintendő-e a
Szerződés 43. cikkével?

2007. február 13-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Máltai Köztársaság

(C-79/07. sz. ügy)

(2007/C 82/43)

Az eljárás nyelve: máltai

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Condou Durande és K. Xuereb meghatalmazottak)

Alperes: Máltai Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Máltai Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás
eseteiben biztosított segítségnyújtásról szóló, 2003. novem-
ber 25-i 2003/110/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis
nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesí-
tette az irányelvből eredő kötelezettségeit

– kötelezze a Máltai Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv belső jogba való átültetésének határideje 2005.
december 6-án lejárt.

(1) HL L 321., 26. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet,
233. o.

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2007.
február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Comisión del Mercado de las Telecomunicaci-

ones kontra Administración del Estado

(C-82/07. sz. ügy)

(2007/C 82/44)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo (Spanyolország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

Alperes: Administración del Estado

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) A 2002/21/EK irányelv (1) 3. cikkének (2) bekezdése és
10. cikkének (1) bekezdése, a (11) preambulumbekezdésre
figyelemmel, kötelezik-e a tagállamokat arra, hogy egyrészt
„szabályozási hatásköröket” ruházzanak a különböző
nemzeti hatóságokra, másrészt pedig „üzemeltetési” hatáskö-
röket a nemzeti számozási erőforrások kijelölése és a
nemzeti számozási tervek kezelésének területén?

2) Ha valamely tagállam, a 2002/21/Ek irányelv saját jogrend-
jébe történő átültetésével valamely egyedi hatóságra ruházza
a nemzeti számozási erőforrások kijelölésének és a nemzeti
számozási tervek kezelésének hatásköreit, ezzel egy időben
vagy ezt követően csökkentheti-e e hatóság ezen jogterületre
vonatkozó hatásköreit, azokat más hatóságokra, vagy saját
állami közigazgatására ruházva át, oly módon, hogy ezzel a
hivatkozott erőforrások kezelése megoszlik a különböző
hatóságok között?

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgál-
tatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i európai
parlamenti és tanácsi 2002/21/EK irányelv („Keretirányelv”),
HL L 108., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet 29. kötet
349. o.

2007. február 15-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-86/07. sz. ügy)

(2007/C 82/45)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Condou-Durande és E. De Persio meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság
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