
Harmadik jogalapjában az olasz kormány azt állítja, hogy
jogsértés történt az Európai Parlament eljárási szabályzata 199.,
3. és 4. cikkeinek vonatkozásában. E rendelkezések csak a Parla-
ment belső, többek között a mandátumok vizsgálatára vonat-
kozó eljárásait szabályozzák, amiért is ezekből nem következik
a nemzeti választási eljárások szabályszerűsége felülvizsgálatának
hatásköre, abban az esetben sem, ha meg nem választott jelöltek
magválasztott, de visszalépett jelöltek helyébe lépnek.

Negyedik jogalapjában az olasz kormány azt állítja, hogy
jogsértés történt az EU 6. cikk és az EK 10. és 230. cikkek
vonatkozásában. A Parlament nem mellőzhette volna az olasz
Consiglio di Stato Beniamino Donnici megválasztása jogszerű-
ségét megállapító ítéletének alkalmazását, és nem támadhatta
volna meg ezen ítéletet harmadik személy részéről benyújtott
kifogással. A Parlament határozata mindenesetre ellentétes a res
iudicata valamennyi tagállamban közös, általános elvével.

Ötödik jogalapjában az olasz kormány a megtámadott határozat
indokolásának hiányosságára hivatkozik. Az indokolás ugyanis
nem tartalmazza azon ténybeli elemeket, amelyek alapján a
Parlament arra a következtetésre jutott, hogy Achille Occhetto
lemondása arról, hogy Di Pietro helyébe lépjen, nem szabad
elhatározásból történt.

(1) HL L 283., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet,
137. o.

(2) HL L 262., 1. o.

2007. augusztus 23-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Német Szövetségi Köz-

társaság

(C-395/07. sz. ügy)

(2007/C 247/24)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: W. Wils
és H. Kraemer meghatalmazottak)

Alperes: Német Szövetségi Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Német Szövetségi Köztársaság
– mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti vagy közi-

gazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
eleget tegyen a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló,
2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek (1), illetve nem közölte ezeket a Bizottsággal –

nem teljesítette a fenti irányelv alapján fennálló kötelezettsé-
geit;

– kötelezze a Német Szövetségi Köztársaság-t a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv belső jogba történő átültetésére előírt határidő
2006. április 29-én lejárt.

(1) HL L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet,
32. o.

2007. augusztus 28-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-399/07. sz. ügy)

(2007/C 247/25)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A.
Szmytkowska és M. Telles Romão meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek:

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a 2002/32/EK irányelv szerint megkövetelt analitikai
eredmények jelentése és értelmezése tekintetében a
71/250/EGK irányelv módosításáról szóló, 2005. január 26-i
2005/6/EK bizottsági irányelvnek (1), vagy legalábbis a
kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte – nem
teljesítette az említett irányelvből eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek vise-
lésére.
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Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2006. február 16-án lejárt.

(1) HL L 24., 33. o.

2007. szeptember 7-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Írország

(C-412/07. sz. ügy)

(2007/C 247/26)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: R. Vidal
Puig meghatalmazott, M. Petite meghatalmazott)

Alperes: Írország

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy Írország – mivel nem fogadta el
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik
országok közösségi repülőtereket használó légi járműveinek
biztonságáról szóló, 2004. április 21-i 2004/36/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis azokat a
Bizottsággal nem közölte – nem teljesítette a szóban forgó
irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze Írországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2006. április 30-án lejárt.

(1) HL L 143., 76. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet,
182. o.

2007. szeptember 11-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-417/07. sz. ügy)

(2007/C 247/27)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: R. Vidal
Puig meghatalmazott)

Alperes: a Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség –

mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
megfeleljen a harmadik országok közösségi repülőtereket
használó légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004.
április 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (1), vagy legalábbis a kérdéses rendelkezéseket a Bizott-
sággal nem közölte – nem teljesítette a szóban forgó irány-
elvből eredő kötelezettségeit;

– a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/36/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2006.
április 30-án lejárt.

(1) HL L 143., 76. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet,
182. o.

A Bíróság második tanácsa elnökének 2007. július 11-i
végzése (Cour d'appel de Bruxelles – Belgium előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Belgacom Mobile SA kontra
Institut belge des services postaux et des télécommu-

nications

(C-190/06. sz. ügy) (1)

(2007/C 247/28)

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 154., 2006.7.1.
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