
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Érvénytelen-e a 314/2002 bizottsági rendelet (1) a cukorá-
gazat piacának közös szervezéséről szóló 1260/2001 tanácsi
rendeletre (2), az arányosság elvére és a hátrányos megkülön-
böztetés tilalmára tekintettel amiatt, hogy a termelési illeték
összegének kiszámításakor a finanszírozási szükségletből
nem zárja ki az export-visszatérítés nélkül kivitt feldolgozott
termékekben található cukormennyiséget?

2) Amennyiben e kérdésre a válasz nemleges:

A 314/2002 bizottsági rendeletre és a 1260/2001 tanácsi
rendelet 15. cikkére, valamint az arányosság elvére tekintettel
érvénytelen-e az 1686/2005 rendelet (3) amiatt, hogy olyan
cukortermelési illetéket állapít meg, amelyet a kivitt
mennyiség tonnánkénti „átlagveszteségéből” számítanak ki,
és amely nem veszi figyelembe a visszatérítés nélkül kivitt
mennyiségeket, noha ugyanezeket a mennyiségeket már
tartalmazza a finanszírozandó összveszteség megállapítá-
sához számba vett összmennyiség?

(1) A cukorágazatban a kvótarendszer alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2002. február 20-i 314/2002/EK
bizottsági rendelet (HL L 50., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás
3. fejezet, 35. kötet, 190. o.).

(2) A cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i
1260/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 178., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 3. fejezet, 33. kötet, 17. o.).

(3) A cukorágazatban a 2004/2005-ös gazdasági évre a termelési ille-
tékek összege, valamint a kiegészítő illeték meghatározásáról szóló,
2005. október 14-i 1686/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 271.,
12. o.).
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi
Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek

ahhoz, hogy megfeleljen a családegyesítési jogról szóló,
2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelvnek (1),
vagy legalábbis a kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal nem
közölte – nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő
kötelezettségeit;

– kötelezze a Németországi Szövetségi Köztársaságot a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/86/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2005. októ-
ber 3-án lejárt.

(1) HL L 251., 12. o., magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet,6. kötet,
224. o.
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– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság azzal,
hogy ténylegesen a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési
ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak
összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/38/EGK tanácsi
irányelv (1) 31. cikkének (2) bekezdésében kifejezetten előír-
takon kívüli, a külföldi szakértőirodákat sújtó, további auto-
matikus kizárási feltételt vezetett be, valamint azzal, hogy
elmulasztotta elkülöníteni a vitás versenyeljárásban a mennyi-
ségi kiválasztási és az odaítélési feltételeket, nem teljesítette a
93/38/EGK irányelv – az Európai Közösségek Bírósága ítélke-
zési gyakorlatának megfelelően értelmezett – 4. cikkének
(2) bekezdéséből, 31. cikkének (1) és (2) bekezdéséből,
34. cikke (1) bekezdésének a) pontjából, továbbá az alakszerű
képesítések beszerzési eljárásokban történő kölcsönös elisme-
résének a közösségi jogot átható elvéből, valamint az EK-Szer-
ződés 12. és 49. cikkéből eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselé-
sére.
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