
Tárgy

Megsemmisítés iránti kereset – A Közösségen kívüli projek-
tekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére
az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról
szóló, 2006. december 16-i 2006/1016/EK tanácsi határozat
(HL L 414., 95. o.) – A jogi alap megválasztása – EK 181a. cikk
– Elsősorban a fejlődő országokat érintő határozat – A kettős
jogi alapra való hivatkozás szükségessége – EK 179. és
EK 181a. cikk

Rendelkező rész

1) A Bíróság a Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelga-
ranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak
nyújtott közösségi garanciáról szóló, 2006. december 19-i
2006/1016/EK tanácsi határozatot megsemmisíti.

2) A Bíróság a 2006/1016 határozat joghatásait fenntartja az
Európai Beruházási Bank finanszírozási tevékenységei tekintetében,
amelyeket addig végez, amíg az új határozat – a jelen ítélet kihirde-
tésétől számított tizenkét hónapon belül a megfelelő jogalapra,
úgymint együttesen az EK 179. cikkre és az EK 181a. cikkre alap-
ítva – hatályba lép.

3) A Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére,
az Európai Közösségek Bizottságának költségei kivételével.

4) Az Európai Közösségek Bizottsága maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 155., 2007.7.7.

A Bíróság (második tanács) 2008. november 6-i ítélete –

Görög Köztársaság kontra az Európai Közösségek
Bizottsága

(C-203/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Abujai [Nigéria] közös diplomáciai képviselet
építésére vonatkozó projekt – A Görög Köztársaság által fize-
tendő pénzösszegek megtérítése – A Bizottság által a száraz-
földi Görögország regionális operatív programjáért fizetett

összeg beszámítása)

(2008/C 327/04)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Görög Köztársaság (képviselők: P. Mylonopoulos,
S. Trekli és Z. Stavridi meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: I. Zervas és D. Triantafyllou meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (első tanács) a T-231/04. sz., Görög
Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2007. január 17-én hozott
azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú
Bíróság – mint alaptalant – elutasította annak a bizottsági hatá-
rozatnak a megsemmisítése iránti keresetet, amelynek révén a
Bizottság beszámítással beszedte azokat a pénzösszegeket,
amelyekkel az Európai Unió tagállamai közös abujai (Nigéria)
diplomáciai képviseletének létrehozásával kapcsolatos
I. és II. Abuja-projektben való részvételét követően a Görög
Köztársaság tartozott.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 155., 2007.7.7.

A Bíróság (harmadik tanács) 2008. november 6-i ítélete (a
Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntés-
hozatal iránti kérelme) – Trespa International B.V. kontra

Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V.

(C-248/07. sz. ügy) (1)

(A Közösségi Vámkódex végrehajtási rendelete – 291. cikk és
297. cikk – Kedvezményes tarifális elbánás – Meghatározott
cél – „Az árukat szabad forgalomba bocsátás céljából behozó
vagy behozató személy” fogalma – „Az áruk Közösségen belüli

átadásának” fogalma – Az „átvevő” fogalma)

(2008/C 327/05)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperes: Trespa International B.V.

Alperes: Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V., Mesdwestvaco
Europe B.V.B.A.
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