
Jogalapok és fontosabb érvek

1. A tisztességes eljáráshoz való jog megsértése a spanyol
piacon a kartell egyes tárgyalásain való állítólagos részvétel,
illetőleg az európai kartellben való részvétel értékelésével
kapcsolatban.

2. Az ártatlanság vélelmének megsértése a tényállásbeli bizonyí-
tékok eredményeként állított jogsértések elbírálása tekinte-
tében.

3. A közösségi jog megsértése a bírság aránytalan és méltány-
talan jellegével kapcsolatban, annak súlyosságát, kiszámítását
és az enyhítő körülmények alkalmazását illetően, valamint
egyes enyhítő körülmények értékelésénél az indokolás
hiánya.

4. Az ésszerű határidőn belüli tisztességes eljáráshoz való jog
megsértése.

(1) HL 2004., L 115., 1. o.
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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 az emberi fogyasztásra szánt egyes állati
eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonat-
kozó élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételekről
szóló egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről, valamint a
89/662/EGK (1) és a 92/118/EGK tanácsi irányelv (2) és a
95/408/EK tanácsi határozat (3) módosításáról szóló, 2004.
április 21-i 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (4) való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket – nem teljesítette az ezen
irányelv 8. cikkén alapuló kötelezettségeit;

– a Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/41/EK irányelv átültetésének határideje 2006.
január 1-jén lejárt.

(1) HL L 395., 13. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 9. kötet,
214. o.

(2) HL L 62., 49. o; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 14. kötet,
51. o.

(3) HL L 243., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 18. kötet,
231. o.

(4) HL L 157., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 44. kötet,
407. o.

2007. augusztus 2-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-368/07. sz. ügy)

(2007/C 223/10)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K.
Simonsson, E. Montaguti, meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel
az összes olasz kikötő tekintetében nem dolgozta ki a hulla-
dékgazdálkodási terveket – nem teljesítette a hajókon kelet-
kező hulladék és a rakománymaradványok fogadására
alkalmas kikötői létesítményekről szóló, 2000. november 27-i
2000/59/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (1)
5. cikke (1) bekezdéséből, illetve 16. cikke (1) bekezdéséből
eredő kötelezettségeit;

– A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2002. december 28-án
lejárt.

(1) HL L 332., 81. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet,
358. o.
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