
Második jogalapjukkal a fellebbező társaságok azt állítják
továbbá, hogy az Elsőfokú Bíróság jogban tévedett, amikor úgy
vélte, hogy a Bizottságnak nem kellett volna hivatalos vizsgálati
eljárást indítania, kizárólag azon az alapon, hogy az ügy érdemi
vizsgálata önmagában megállapítja, hogy az Orange és az SFR
hasznában megtestesülő előnyre vonatkozó bizonyítékot nem
állapítottak meg. Az EK 88. cikk (2) bekezdése szerinti hivatalos
vizsgálati eljárás megindítása minden olyan esetben igazolt, ha a
Bizottság, tekintettel az előzetes vizsgálati szakaszban rendelke-
zésére álló bizonyítékokra, nincs abban a helyzetben, hogy
meghatározhassa egy intézkedés a Szerződés szabályaival való
összeegyeztethetőségét vagy annak hiányát.

Harmadik jogalapjukkal a fellebbezők az Elsőfokú Bíróság által
elkövetett három hibára hivatkoznak, amelyek először az UMTS
engedélyek kiadására irányuló eljárások feltételezett egyediségére
vonatkozó, másodszor az állam által biztosított követelésekről
való lemondások úgynevezett bizonytalan jellegére vonatkozó,
és harmadszor, a 2001. február 22-i miniszteri levél a gazdasági
szereplők pártatlan bánásmódjára, nem pedig egyenlő bánás-
módjára utalást tevő tények jogi értékelésére vonatkoznak.

Negyedik jogalapjukkal a fellebbezők végül azt állítják, hogy az
Elsőfokú Bíróság számos joghibát vétett az EK 87. cikk
(1) bekezdésének alkalmazása során. E hibák a rendszer szerke-
zetére alapított kivétel végrehajtására, a versenyelőny fenn (nem)
állására vonatkozó értékelésre és a hátrányos megkülönböztetés
tilalma elvének végrehajtására vonatkoznak.
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Kereseti kérelmek

– A Bizottság annak megállapítását kéri a Bíróságtól, hogy a
Portugál Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek

szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a motorkerékpárok és
segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló 97/24/EK
és 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében való
módosításáról szóló, 2005. április 22-i 2005/30/EK bizottsági
irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte a Bizottsággal
ezeket a rendelkezéseket – nem teljesítette az ezen irányelvből
eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv nemzeti jogba való átültetésének határideje 2006.
május 17-én lejárt.

(1) HL L 106., 17. o.
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Kereseti kérelmek

– A Bizottság annak megállapítását kéri a Bíróságtól, hogy a
Portugál Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a gépjárművek bizton-
sági öveinek rögzítéseire vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló 76/115/EGK tanácsi irányelv módosítá-
sáról szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/41/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte
a Bizottsággal ezeket a rendelkezéseket – nem teljesítette az
ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.
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