
A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy:

– a tartásra engedélyezett emlősfajok listájának összeállítása és későbbi
módosításai objektív és hátrányos megkülönböztetést nem tartal-
mazó kritériumokon alapulnak-e;

– szabályozott-e az újabb emlősfajoknak az engedélyezett fajok
nemzeti listájára történő felvételét lehetővé tevő eljárás, ez az eljárás
könnyen hozzáférhető-e, ésszerű időn belül lefolytatható-e, és ha a
felvétel elutasításával végződik, amelyet indokolni kell, bíróság előtt
megtámadható-e;

– valamely fajnak a fenti listára történő felvétele vagy az e listán nem
szereplő fajok példányai tekintetében személyes eltérés iránti kérelmet
az illetékes közigazgatási hatóságok csak akkor utasíthatják-e el, ha
az adott faj példányainak tartása ténylegesen veszélyezteti a fent
említett érdekek és követelmények védelmét; és

– az 1995. május 4-i törvénnyel módosított, az 1986. augusztus
14-i, az állatok kíméletéről szóló törvény 3a. cikke 2. §-a
3. pontjának b) alpontjában és 6. pontjában az e listán nem
szereplő emlősfajok egyedeinek tartása vonatkozásában meghatáro-
zott feltételek objektíve igazolhatók-e, és nem lépnek-e túl azon a
mértéken, ami a nemzeti szabályozás által meghatározott célkitűzés
eléréséhez összességében szükséges.

(1) HL C 155., 2007.7.7.

A Bíróság (negyedik tanács) 2008. június 19-i ítélete –
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Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J.-
P. Keppenne és M. Shotter meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és
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Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az egyetemes szolgáltatásról,
valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus

hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról
szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv („Egyetemes szolgáltatási irányelv”) (HL L 108.,
51. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet,
367. o.) [8., 12. és 13. cikkeinek] helytelen átültetése – Haté-
kony, tárgyilagos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kije-
lölési mechanizmus alkalmazásának kötelezettsége az egyetemes
szolgáltatás ellátásával megbízott vállalkozások kijelölése során
– Nemzeti jogszabály, amely eleve kizárja azokat a gazdasági
szereplőket, amelyek nem képesek ezt a szolgáltatást a nemzeti
terület egészén ellátni.

Rendelkező rész

1) A Francia Köztársaság – mivel átültette a belső jogba az egyetemes
szolgáltatás ellátásának garantálására alkalmas vállalkozások kije-
löléséről szóló rendelkezéseket – nem teljesítette az egyetemes szol-
gáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói
jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv („Egyetemes szolgáltatási irányelv”)
8. cikkének (2) bekezdéséből, 12. és 13. cikkéből valamint a
IV. mellékletéből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.
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