
Végül, az olasz hatóságok nem közölték, hogy megvizsgálták-e
hogy vannak-e olyan intézkedések, és ha igen, melyek, amelyek
kevésbé korlátozó jellegűek a más tagállamokban letelepedett
ügyvédekkel szemben, és nem tárták fel annak okait sem, hogy
a követett közérdekeket miért nem védelmezik már az ügyvédi
hivatást a Közösség más tagállamaiban szabályozó rendelke-
zések.

Az Anotato Dikastirio (Ciprus) által 2008. december 22-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –

Symvoulio Apochetefseon Lefkosias kontra Anatheoritiki
Archi Prosforon

(C-570/08. sz. ügy)

(2009/C 55/20)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Anotato Dikastirio (Ciprus)

Az alapeljárás felei

Felperes: Symvoulio Apochetefseon Lefkosias

Alperes: Anatheoritiki Archi Prosforon

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 89/665/EK irányelv 2. cikkének (8) bekezdése biztosítja-e az
odaítélő hatóságnak a bírósági jogorvoslat jogát a jogorvoslati
eljárásokért felelős testületek megsemmisítő határozataival
szemben, amennyiben e hatóságok nem bírósági testületek?

2008. december 22-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-571/08. sz. ügy)

(2009/C 55/21)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: W. Mölls
és L. Pignataro meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel
előírta a cigaretták legalacsonyabb árát, valamint 120 napos
határidőt a dohánygyártmányok ármódosítása engedélyezé-
sének tekintetében – nem teljesítette a 95/59/EK irányelv (1)
9. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A minimális árról

A Bizottság azt állítja, hogy az Olasz Köztársaság a cigaretták
legalacsonyabb árának rögzítésével megsértette a 95/59/EK
irányelv 9. cikkének (1) bekezdését (valamint a 72/464/EGK
irányelv (2) 5. cikkét, amelynek helyébe lépett, és amellyel lénye-
gében azonos). A hivatkozott rendelkezés megállapítja azt az
elvet, hogy a termelők és importálók szabadon állapítják meg a
dohánygyártmányok legmagasabb kiskereskedelmi árát. Ezen elv
értelmében a tagállamok a legmagasabb kiskereskedelmi ár
rögzítésének tekintetében nem igazolhatják mérlegelési jogkö-
rüket az „árszínvonalak ellenőrzésére”, a „meghatározott árak
tiszteletben tartására” vagy a 95/59/EK irányelv 9. cikkének
(2) bekezdése szerinti árskálák rögzítésére való hivatkozással.

A legalacsonyabb árat nem indokolhatják közegészség-védelmi
szempontok. A közösségi jogalkotó által figyelembe vett vonat-
kozó cél ugyanis a cigaretták súlyosabb adóztatásával is elérhető,
az egyes tagállamok helyzetéhez igazított adóügyi paramétereket
alkalmazva.

Az olasz kormány érvelése sem megalapozott, amely azon a
feltételezett kockázaton alapul, hogy a túl magas vagy a piachoz
nem igazított árak a csempészett vagy hamisított áruk kereske-
delmének növekedésével járhat. Ez az érvelés az olasz kormány
bizonyítékokkal nem alátámasztott puszta megállapításain
alapul, mivel e kormány nem fejtette ki, hogy az adóemelésből
következő árkülönbözet miért növelné a legalacsonyabb árak
politikájából eredő következményekhez viszonyítva jelentéke-
nyebb mértékben a csalást. A Bizottság azt állítja, hogy az egyes
tagállamok feladata, hogy a közösségi jog keretében elvégezzék
a fizetendő adók beszedésének biztosításához szükséges ellenőr-
zéseket. E szükségesség semmiképpen nem befolyásolhatja a
tagállamoknak a 95/59/EK irányelv – a 9. cikket is beleértve –

rendelkezéseinek tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettsé-
geit.

A dohánygyártmányok ára engedélyezésének 120 napos
határidejéről

Olaszországban a forgalomba bocsátás tekintetében a dohány-
gyártmányok árát a hivatalos árlistában kell bejegyezni. A
bejegyzés iránti kérelmet a Ministero dell'Economia e delle
Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato-
nak (AAMS) kell megküldeni. Az AAMS nem rendelkezik mérle-
gelési jogkörrel a bejegyzés jóváhagyása tekintetében. A
Bizottság szerint a kivételesen hosszú, az olasz hatóságok által
az ármódosítás iránti kérelemnek való helyt adás tekintetében
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