
javítását célzó növelése végett érkezett kérelmekről szóló, 2003.
április 4-i 2003/245/EK bizottsági határozatot [az értesítés a
B(2003) 1113. számú dokumentummal történt] [HL 90.,
48. o.], de a fellebbezők által indított keresetet – mint elfo-
gadhatatlant – elutasította) ellen benyújtott fellebbezés – A
megsemmisített határozat által személyükben (nem) érintett
személyek.

Rendelkező rész

1) A Bíróság az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának a
T-218-240/03. sz., Boyle és társai kontra Bizottság egyesített
ügyekben 2006. június 13-án hozott ítéletét hatályon kívül helyezi
azon részében melyben egyrészt – mint elfogadhatatlant – elutasí-
totta T. Flaherty és L. Murphy, valamint az Ocean Trawlers Ltd a
IV. többéves orientációs programban megfogalmazott célkitűzé-
seknek a tizenkét méternél hosszabb hajók vonatkozásában a
biztonság, a navigáció, a higiénia, a termékminőség és a munkakö-
rülmények javítását célzó növelése érdekében benyújtott kérelmekről
szóló, 2003. április 4-i 2003/245/EK bizottsági határozat
megsemmisítésére irányuló keresetüket, másrészt saját költségeik
viselésére kötelezte őket.

2) A Bíróság a 2003/245 határozatnak a T. Flaherty és L. Murphy,
valamint az Ocean Trawlers Ltd hajóira vonatkozó részét megsem-
misíti.

3) A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a
T. Flahertynél és L. Murphynél, valamint az Ocean Trawlers
Ltd-nél az elsőfokú eljárás és a jelen fellebbezés során felmerült
költségek viselésére.
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A Bíróság (nagytanács) 2008. április 15-i ítélete (Tribunale
ordinario di Roma – Olaszország előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Nuova Agricast Srl kontra Ministero delle

Attività Produttive

(C-390/06. sz. ügy) (1)

(Állami támogatások – Meghatározott időszakra engedélyezett
támogatási program – A módosított támogatási program
újabb időszakra történő bejelentése – A két egymást követő
program közötti átmeneti intézkedések – A Bizottság támoga-
tási programot nem ellenző határozata – Azok az adatok,
amelyekkel a Bizottság rendelkezhetett – A Bizottság határo-

zatának érvényessége – Egyenlő bánásmód – Indokolás)

(2008/C 142/07)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale ordinario di Roma

Az alapeljárás felei

Felperes: Nuova Agricast Srl

Alperes: Ministero delle Attività Produttive

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tribunale ordinario di
Roma – A Bizottság 2000. július 12-i határozatának érvényes-
sége, amely a Szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánít egy,
az olasz szabályozásban foglalt, Olaszország válságban levő
térségeit érintő beruházási támogatási programot (SG(2000)
D/105754)

Rendelkező rész

A feltett kérdés vizsgálata egyetlen olyan tényezőt sem tárt fel, amely
érinthetné a Bizottság 2000. július 12-i határozatának érvényességét,
amelyben a Bizottság nem emelt kifogást az Olaszország válságban
lévő tartományait érintő, 2006. december 31-ig szóló beruházási
támogatási programmal szemben (az N 715/99. sz. állami támogatás
– Olaszország).

(1) HL C 294., 2006.12.2.

A Bíróság (első tanács) 2008. április 17-i ítélete
(Bundesgerichtshof – Németország előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Quelle AG kontra Bundesverband der

Verbrauchzentralen und Verbrauchverbände

(C-404/06. sz. ügy) (1)

(Fogyasztóvédelem – 1999/44/EK irányelv – Fogyasztási
cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás – Az eladó azon
joga, amely szerint hibás fogyasztási cikk kicserélése estén
ellenérték megfizetését követelheti a fogyasztótól e cikk hasz-
nálatáért – A hibás fogyasztási cikk használatának

ingyenessége)

(2008/C 142/08)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Quelle AG

Alperes: Bundesverband der Verbrauchzentralen und Verbrauch-
verbände
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