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2010. július 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság
kontra Görög Köztársaság

2010.9.11.

téves alapból indulva ki, nem számították ki helyesen a vissza
térítendő összeget;

(C-354/10. sz. ügy)
(2010/C 246/57)

nem nyújtottak be dokumentációt a megtörtént visszatéríté
sekről.

Az eljárás nyelve: görög
Felek
Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Triantafillou és B.
Stromsky)

2010. július 14-én benyújtott kereset — Európai Parlament
kontra az Európai Unió Tanácsa
(C-355/10. sz. ügy)

Alperes: Görög Köztársaság

(2010/C 246/58)
Kereseti kérelmek
— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság — mivel
az előírt határidőn belül nem fogadta el az ahhoz szükséges
valamennyi intézkedéseket, hogy visszatéríttesse az
adómentes tartalékalapról (C-37/05. sz. állami támogatás)
szóló 2007. július 18-i bizottsági határozat (C(2007)
3251) 1. cikkének (1) bekezdésében jogellenesnek és a
közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősített támogatá
sokat (az 1. cikk (2) bekezdésében, valamint a 2. és 3.
cikkben említett támogatások kivételével), vagy legalábbis
nem tájékoztatta a Bizottságot megfelelően az e célból
megtett intézkedésekről — nem teljesítette az említett hatá
rozat 4., 5. és 6. cikkéből, valamint az Európai Unió műkö
déséről szóló szerződésből eredő kötelezettségeit;
— kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
A görög hatóságok nem hivatkoztak arra, hogy teljes mértékben
lehetetlen a bizottsági határozat végrehajtása, és három év eltel
tével sem jelezték, hogy pontosan mit ellenőriztek, mely
esetekben kértek visszatérítést, valamint hogy mely esetekben
került sor visszatérítésre. A görög hatóságok különösen:
nem részletezték az egyes kedvezményezettek részére, hogy az
általa eszközölt kiadások mely típusai esetében jogosultak támo
gatásra a csoportmentességi rendelet alapján;
nem számították ki az egyes kedvezményezettekre jutó támo
gatás mértékét;
a visszatérítési kötelezettség alóli mentességet a határozatban
nem szereplő helyzetekre is kiterjesztették;
hibásan számították ki a visszatérítési kötelezettség alóli mentes
de minimis támogatás összegét;
nem bizonyosodtak meg a más támogatásokkal való esetleges
halmozásról;

Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperes: Európai Parlament (képviselők: M. Dean, A. Auersperger
Matić meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek
— A Bíróság semmisítse meg a külső tengeri határoknak az
Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség
által koordinált operatív együttműködés keretében történő
őrizete tekintetében a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex
kiegészítéséről szóló, 2010. április 26-i 2010/252/EU
tanácsi határozatot (1);

— a Bíróság az új határozat elfogadásáig tartsa fenn a tanácsi
határozat joghatásait;

— a Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
A Parlament azon az alapon kéri a megtámadott határozat
megsemmisítését, hogy az túllépi a Schengeni Határ-ellenőrzési
Kódex (2) 12. cikkének (5) bekezdése szerinti végrehajtási hatás
kört, amennyiben az olyan szabályokat vezet be a „feltartóz
tatás”, a „kutatás és mentés”, valamint a „partra szállítás” vonat
kozásában, amelyek nem tekinthetőek a Schengeni Határ-ellen
őrzési Kódex 12. cikkében meghatározott „őrizet” hatálya alá
tartozónak, és amelyek nem tekinthetőek nem alapvető fontos
ságú elemeknek sem, és módosítja a Schengeni Határ-ellenőrzési
Kódex alapvető fontosságú elemeit, ami a jogalkotó számára
van fenntartva. A megtámadott határozat továbbá módosítja a
Frontex műveleteket illetően az Európai Unió tagállamainak a
Frontex-rendeletben (3) meghatározott kötelezettségeit.
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Amennyiben a Bíróság megsemmisíti a megtámadott hatá
rozatot, a Parlament úgy véli, hogy kívánatos lenne, ha a
Bíróság mérlegelési jogkörét gyakorolva az EUMSZ 264. cikk
(2) bekezdésével összhangban az új határozat elfogadásáig fenn
tartsa a megtámadott határozat joghatásait.
(1) A külső tengeri határoknak az Európai Unió Tagállamai Külső
Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai
Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében
történő őrizete tekintetében a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex
kiegészítéséről szóló, 2010. április 26-i 2010/252/EU tanácsi hatá
rozat (HL L 111., 20. o.)
(2) A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kóde
xének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló,
2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 105., 1. o.)
(3) Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együtt
működési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló,
2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 349.,
1. o.)

C 246/35

Jogalapok és fontosabb érvek
A Bizottság álláspontja szerint a mezőgazdasági és élelmezés
ügyi minisztérium által alkalmazott bírálati szempontok kizá
rólag a kiválasztás során alkalmazható szempontokat is tartal
maztak, nevezetesen az ajánlattevőknek a szóban forgó szer
ződés teljesítésére való alkalmasságával kapcsolatos szempon
tokat, következésképpen Írország nem teljesítette a 2004/18/EK
irányelv 53. cikkéből eredő kötelezettségeit.

(1) HL L 134.,114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet,
132. o.

2010. július 27-én benyújtott kereset — Európai Bizottság
kontra Svéd Királyság
(C-374/10. sz. ügy)
(2010/C 246/60)

2010. július 16-án benyújtott kereset — Európai Bizottság
kontra Írország
(C-356/10. sz. ügy)
(2010/C 246/59)
Az eljárás nyelve: angol

Az eljárás nyelve: svéd
Felek
Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Braun és M. Sundén
meghatalmazottak)
Alperes: Svéd Királyság

Felek
Felperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Walker, D. Kukovec,
meghatalmazottak)
Alperes: Írország
Kereseti kérelmek
— A Bíróság állapítsa meg, hogy Írország — mivel a mezőgaz
dasági és élelmezésügyi minisztérium az állatok azonosítását
szolgáló címkék beszerzésére irányuló közbeszerzési eljá
rásban az ajánlattevőknek a szóban forgó szerződés teljesí
tésére való alkalmasságával kapcsolatos szempontokat bírá
lati szempontként alkalmazta, nem pedig kiválasztási szem
pontként — nem teljesítette az építési beruházásra, az
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszer
zési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv (1) 53. cikkéből eredő kötelezettségeit;
— Írországot kötelezze a költségek viselésére.

Kereseti kérelmek
— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Svéd Királyság — mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe
leljen az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén
jegyzett társaságokban szóló, 2007. július 11-i 2007/36/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis
a kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte —
nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;
— a Svéd Királyságot kötelezze a költségek viselésére.
Jogalapok és fontosabb érvek
Az irányelv átültetésére előírt határidő 2009. augusztus 3-án
lejárt.

(1) HL L 184., 17. o.

