
Másodszor az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot,
amikor a vizsgálatokkal kapcsolatos kivételt úgy értelmezte,
hogy a Bizottságnak az EK 226. cikk szerinti jogsértési eljárás-
okban – beleértve azon kereseteket, amelyekben sor került
ugyan az ítélethozatalra, azonban nem született megoldás –

benyújtott írásbeli beadványokra vonatkozó hozzáférési kérel-
meket az ítélet kihirdetésének időpontjától kezdődően eseti
alapon kell vizsgálnia, gyengítve ezáltal a Bizottságnak, mint a
Szerződések őrének a közösségi jog szerinti kötelezettségek
tagállamok általi betartásának biztosítására vonatkozó képes-
ségét.

Harmadszor az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot,
amikor a bírósági eljárásokkal kapcsolatos kivételt úgy értel-
mezte, hogy az intézményeknek a nem jogsértési eljárásokban
benyújtott írásbeli beadványaikra vonatkozó hozzáférési kérel-
meket eseti alapon kell vizsgálniuk azon keresetek esetében,
amelyekben már sor került az ítélethozatalra, azonban folya-
matban lévő keresetekhez kapcsolódnak, gyengítve ezáltal az in-
tézményeknek az érdekeik közösségi bíróságok előtti védelmére
vonatkozó lehetőségét, és gyengítve ezáltal a Bizottságnak, mint
a Szerződések őrének a közösségi jog betartatására vonatkozó
képességét.

(1) HL L 145, 43. o.
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel a
2004. március 3-i 12078/1343. sz. közlekedési minisztériumi
rendeletben (annak a közlekedésbiztonsági és környezetvé-
delmi igazgatóság által kibocsátott 2004. július 28-i
45007/4795. sz. utasítás szerinti értelmezését alapul véve)
általánosan megtiltotta a jogszerűen előállított és/vagy az
Európai Unió más tagállamai piacain értékesített üvegfóliá-
knak a gépjárművek ablakain történő alkalmazását – nem
teljesítette az EK-Szerződés 28. és 30. cikkeiből eredő kötele-
zettségeit;

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

Jogalapok és fontosabb érvek

1. Egy panaszt követően a Bizottság megvizsgálta azt a görög
szabályozást, amely tiltja az üvegfóliáknak a gépjárművek
szélvédőjén és általánosságban ablakain történő alkalmazását.

2. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó tilalom nem
tartozik a 2001/92/EK irányelvvel módosított 92/22/EGK
irányelv alkalmazási körébe, és – közösségi harmonizáció
hiányában – ezt az EK 28. és EK 30. cikkek fényében meg
kell vizsgálni.

3. E tilalom olyan intézkedésnek minősül, amelynek hatása
mennyiségi tekintetben az EK 28. cikk által tiltott módon
korlátozza az áruk szabad mozgását, tekintve, hogy tényleges
akadályt képez ezen, más tagállamokban jogszerűen előállí-
tott és értékesített fóliák görögországi kereskedelmének
vonatkozásában.

4. A Bizottság továbbá azt állítja, hogy a görög hatóságok nem
szolgáltattak elégséges bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy
az intézkedés indokolt és arányos volt.

5. Különösen az nem került bizonyításra, hogy léteznek olyan
kritériumok annak megállapítására az ellenőrzések során,
hogy a szóban forgó fóliák megfelelnek bizonyos minimális
követelményeknek, amint azt a görög hatóságok állítják.

6. Következésképpen, a Bizottság azt állítja, hogy a szóban
forgó rendelkezés sérti az EK 28. cikket, ami nem indokol-
ható sem az EK 30. cikk alapján, sem pedig az Európai
Közösségek Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerinti kény-
szerítő közérdekű indokokkal.
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– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság nem telje-
sítette az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabad-
ságról kötött keretmegállapodásról szóló 96/34/EK irány-
elvből (1), különösen az ezen irányelv mellékletében foglalt
keretmegállapodás 1. szakaszának 2. pontjából, 2. szaka-
szának 1. pontjából, 2. szakasza 3. pontjának b), valamint e)
és f) alpontjaiból, továbbá 2. szakaszának 4. és 6. pontjaiból
eredő kötelezettségeit;

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