
Jogalapok és fontosabb érvek

A svéd kormány által kiadott digitális sugárzási engedélyek
olyan intézkedések, amelyek többek között a digitális hírközlési
szolgáltatások igénybe vételét, és ezáltal közvetve az ilyen szol-
gáltatások nyújtását szabályozzák a Svéd Királyságban. A
jelenleg hatályos engedélyekben foglalt követelmények, amelyek
szerint az engedélyeseknek meg kell felelniük a keretmegálla-
podás 2. §-ának, közvetve monopolhelyzetet eredményez a
Boxer állami vállalatnak a hozzáférés-ellenőrzési szolgáltatások
(ideértve a kódolást) vonatkozásában, megsértve ezzel a
2002/77 irányelv 2. cikkének (1) bekezdését. Az e rendelkezés
betartására vonatkozó kötelezettség fenntartása továbbá azokat
a vállalkozásokat is akadályozza, a 2002/77 irányelv 2. cikkének
(1) és (2) bekezdésében számukra biztosított jogokkal élve a
digitális sugárzási szolgáltatások teljes választékát kívánják nyúj-
tani. A Bizottság ezért megállapítja, hogy a digitális földi rádió-
hálózat útján történő jelátviteli és sugárzási szolgáltatásokat ille-
tően Svédország nem ültette át megfelelően a 2002/77 irány-
elvet.

(1) HL L 249., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet,
178. o.
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel az
ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatban nem fogadta el a vegyi-
pari termékek ágazatában a helyes laboratóriumi gyakorlat
betartásának ellenőrzéséhez szükséges rendelkezéseket, nem
teljesítette a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkal-
mazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél
történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló,
2004. február 11-i 2004/10/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (1) 3. cikkéből eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Spanyol Királyságot kötelezze a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság tudomása szerint Spanyolország nem fogadta el a
helyes laboratóriumi gyakorlat elveinek való megfelelést alátá-

masztó rendelkezéseket azon laboratóriumok tekintetében,
amelyek vegyipari anyagokkal végeznek kísérleteket. Ezenfelül
Spanyolország nem jelölte ki a már említett laboratóriumok
tekintetében a helyes laboratóriumi gyakorlat elveinek való
megfelelés ellenőrzéséért felelős hatóságot, vagy legalábbis arról
nem értesítette a Bizottságot.

Következésképpen meg kell állapítani, hogy a Spanyol Királyság
továbbra sem fogadta el az ellenőrző vizsgálatokkal kapcso-
latban a vegyipari termékek ágazatában a helyes laboratóriumi
gyakorlat betartásának ellenőrzéséhez szükséges rendelkezéseket,
ahogyan azt irányelv 3. cikke előírja.

(1) HL L 50., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet,
82. o.
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– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi
Köztársaság – mivel hatályba léptette a távközlési jogszabá-
lyok módosításáról szóló 2007. február 19-i törvénnyel a
német Telekommunikationsgesetz-be (TKG) újonnan beikta-
tott 3. § 12b. pontját és 9a. §-t – nem teljesítette az elektro-
nikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgálta-
tások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 6. és
7. cikkéből, 15. cikkének (3) bekezdéséből, 16. cikkéből,
8. cikkének (1) és (2) bekezdéséből, az elektronikus hírközlő
hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről,
valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i
2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2)
8. cikkének (4) bekezdéséből, valamint az egyetemes szolgál-
tatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasz-
nálói jogokról szóló, 2002. március 7-i európai parlamenti és
tanácsi irányelv (3) 17. cikkének (2) bekezdéséből eredő köte-
lezettségeit;

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