
Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Conseil d'État (Francia-
ország) – Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003.
október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet,
7. kötet, 631. o.) érvényessége az egyenlő bánásmód közösségi
elvére tekintettel – Eltérő bánásmód az irányelvben előírt, kohá-
szati létesítményekre vonatkozó üvegházhatású gázok kibocsá-
tási egységeinek kereskedelmi rendszere, illetve az azonos üveg-
házhatású gázokat kibocsátó, de e rendszerbe nem tartozó
alumínium- és műanyagipar létesítményei között – Ezen eltérő
bánásmód objektív igazolása?

Rendelkező rész

A 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel módosított, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási
egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv vizsgálata, tekin-
tettel az egyenlő bánásmód elvére, nem tárt fel az ezen irányelv érvé-
nyességét befolyásoló tényezőket, amennyiben ezen irányelv az üvegház-
hatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszerét a
kohászati ágazatra anélkül rendeli alkalmazni, hogy hatálya alá
bevonná a vegyipari és színesfémágazatot is.

(1) HL C 117., 2007.5.26.

A Bíróság (első tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-161/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – EK 43. cikk – A társasá-
goknak az új tagállamok állampolgárai kérelme alapján
történő bejegyzésére vonatkozó nemzeti szabályozás – Az

önálló vállalkozói minőség igazolására vonatkozó eljárás)

(2009/C 44/14)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
E. Traversa és G. Braun meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Litván Köztársaság (képviselő:
D. Kriaučiūnas meghatalmazott)

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselők: C. Pesendorfer és
M. Winkler meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK 43. cikk megsértése –

Harmadik államok állampolgárai tulajdonában álló vállalkozások
bejegyzésének feltételeit megállapító, a cseh, észt, lett, litván,
magyar, lengyel, szlovén és szlovák állampolgárokra egyaránt
alkalmazandó nemzeti rendelkezés – A személyegyesítő társa-
ságok jellemzően munkaviszony keretében ellátott tevékenységet
végző tagjainak, illetve a korlátolt felelősségű társaságok kisebb-
ségi részesedéssel rendelkező, jellemzően munkaviszony kere-
tében ellátott tevékenységet végző tagjainak azon kötelezettsége,
hogy különleges eljárást indítsanak a kérelmező függetlensé-
gének megállapítása végett, amelynek során e személynek bizo-
nyítania kell, hogy befolyást gyakorol az általa a tagállamban
bejegyezni kívánt vállalkozás döntéshozatalára

Rendelkező rész

1) Az Osztrák Köztársaság – mivel előírta, hogy a társaságoknak a
cégjegyzékbe a Ciprusi Köztársaságot és a Máltai Köztársaságot
kivéve a 2004. május 1-jén az Európai Unióhoz csatlakozott
tagállamok (a továbbiakban: nyolc új tagállam) olyan állampol-
gárai kérelme alapján történő bejegyzéséhez, akik személyegyesítő
társaság tagjai vagy korlátolt felelősségű társaság kisebbségi részese-
déssel rendelkező tagjai, szükséges a tagok önálló vállalkozói minő-
ségének az Arbeitsmarktservice általi megállapítása vagy munkavál-
lalási engedély alóli felmentés bemutatása – nem teljesítette az
EK 43. cikkből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 140., 2007.6.23.

A Bíróság (második tanács) 2008. december 22-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol
Királyság

(C-189/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2847/93/EGK rendelet –

2. cikk (1) bekezdés és 31. cikk (1) és (2) bekezdés –

2406/96/EK és 850/98/EK rendeletek – Ellenőrző rendszer a
halászati ágazatban – Egyes termékek forgalmazására vonat-
kozó közös előírások – Nem kielégítő ellenőrzések és vizsgá-
latok – A jogsértések szankcionálására alkalmas intézkedések
elfogadásának elmulasztása – A szankciók végrehajtása –

Valamely rendelet rendelkezéseinek átfogó jellegű megsértése –

A kötelezettségszegés általános és tartós jellegének alátámasz-
tására irányuló kiegészítő bizonyítékok Bíróság elé terjesztése

– Elfogadhatóság)

(2009/C 44/15)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Oliver
és F. Jimeno Fernández meghatalmazottak)

2009.2.21. C 44/9Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: M. Muñoz Pérez meghatal-
mazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A közös halászati politika ellen-
őrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i
2847/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 261., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 4. fejezet, 2. kötet, 70. o.) 2. cikke (1) bekezdésének,
valamint 31. cikke (1) és (2) bekezdésének megsértése – Az
egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előí-
rások megállapításáról szóló, 1996. november 26-i 2406/96/EK
tanácsi rendelet (HL L 134., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás
4. fejezet, 2. kötet, 331. o.), valamint a halászati erőforrásoknak
a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézke-
dések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i
850/98/EK tanácsi rendelet (HL L 125., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 4. fejezet, 3. kötet, 217. o.) megsértése – Nem kielé-
gítő ellenőrzések – A jogsértések szankcionálására alkalmas
intézkedések elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1) A Spanyol Királyság

– mivel területén és a felségterülete vagy joghatósága alá tartozó
tengeri vizeken nem kielégítő módon végezte a halászat gyakorlá-
sának ellenőrzését és felügyeletét, többek között a halászati
erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító tech-
nikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998.
március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelet és az egyes halászati
termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapítá-
sáról szóló, 1996. november 26-i 2406/96/EK tanácsi rendelet
értelmében a minimális méretre vonatkozó rendelkezések alá
tartozó fajok kirakodási és értékesítési tevékenysége vonatkozá-
sában, és mivel nem biztosította a szükséges emberi erőforrá-
sokat a halászat gyakorlásának ellenőrzéséhez és felügyeletéhez,
valamint

– mivel nem gondoskodott a kellő határozottsággal arról, hogy
megfelelő intézkedéseket fogadjon el a közösségi halászati szabá-
lyok megsértésének felelőseivel szemben, elsősorban közigazgatási
vagy büntetőeljárások megindítása, illetve e felelősökkel szemben
alkalmazott visszatartó erejű szankciók kiszabásával,

nem teljesítette az 1998. december 17-i 2846/98/EK tanácsi
rendelettel módosított, a közös halászati politika ellenőrző rendsze-
rének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdéséből, valamint 31. cikkének
(1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 129., 2007.6.9.

A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete –

Donal Gordon kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-198/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Szakmai előmeneteli jelentés – Megsemmisítés
iránti kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Tartós teljes

rokkantságban szenvedő tisztviselő)

(2009/C 44/16)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Donal Gordon (képviselők: J. Sambon, P.-P. Van
Gehuchten és Ph. Reyniers ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: J. Currall és H. Krämer meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-175/04. sz., Donal
Gordon kontra Bizottság ügyben 2007. február 7-én hozott
ítélete ellen benyújtott fellebbezés – A fellebbező 2001–2002
közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének
megsemmisítése iránti kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – A
peres eljárás során tartós és teljes rokkantság miatt nyugdíjazott
tisztviselő

Rendelkező rész

1) A Bíróság hatályon kívül helyezi az Európai Közösségek Elsőfokú
Bírósága T-175/04. sz., Gordon kontra Bizottság ügyben 2007.
február 7-én hozott ítéletének azt a részét, amelyben az Elsőfokú
Bíróság okafogyottnak minősíti a D. Gordon által előterjesztett
megsemmisítés iránti keresetet.

2) A Bíróság a fellebbezésnek a kártérítési keresetnek az Elsőfokú
Bíróság említett ítéletében való elutasítását vitató részét elutasítja
mint elfogadhatatlant.

3) A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságának a 2001.
július 1-je és 2002. december 31. közötti időszakra vonatkozólag
D. Gordonról készült szakmai előmeneteli jelentést megerősítő,
2003. április 28-i határozat ellen benyújtott panaszt elutasító,
2003. december 11-i határozatát megsemmisíti.

4) A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a D. Gordon
részéről az Európai Közösségek Bírósága és az Európai Közösségek
Elsőfokú Bírósága előtt felmerült költségek viselésére.

(1) HL C 129., 2007.6.9.
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