
Az Európai Közösségek Bizottsága által 2004. június 14-én
a Görög Köztársaság ellen benyújtott kereset

(C-254/04. sz. ügy)

(2004/C 201/27)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Georgios Zavvos
és Michael Shotter a Bizottság Jogi Szolgálatától, 2004. június
14-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához
a Görög Köztársaság ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága a következő döntés megho-
zatalát kéri a Bíróságtól:

– állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy eleget tegyen az elektronikus hírközlő
hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások enge-
délyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) („Engedélyezési
irányelv”), vagy legalábbis nem közölte vele ezeket a rendel-
kezéseket, a Görög Köztársaság elmulasztotta az irányelv
alapján fennálló kötelezettségei teljesítését;

– kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv nemzeti jogba történő átültetésének határideje
2003. július 24-én lejárt.

(1) HL L 108., 1992.4.24., 21. o.

A Cour du Travail de Liège (kilencedik tanács) 2004. június
7-i ítéletével az Office national de l'emploi kontra Ioannis
Ioannidis ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti

kérelem

(C-258/04. sz. ügy)

(2004/C 201/28)

A Cour du Travail de Liège (kilencedik tanács) (Belgium) 2004.
június 7-i ítéletével, amely 2004. június 17-én érkezett a
Bíróság Hivatalához, az Office national de l'emploi kontra
Ioannis Ioannidis ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet
nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Cour du Travail de Liège (kilencedik tanács) a következő
kérdésről kéri a Bíróság döntését:

Ellentétes-e a közösségi joggal (különösen az EK-Szerződés 12.,
17. és 18. cikkével) az (a munkanélküliségről szóló, 1991.
november 25-i belga királyi rendelethez hasonló) az elvileg 30
évesnél fiatalabb álláskeresők részére az általuk elvégzett közép-
fokú tanulmányok alapján úgynevezett áthidaló járadékot bizto-
sító tagállami szabályozás, amely a más tagállamok állampol-
gárságával rendelkező álláskeresők tekintetében olyan – a saját
állampolgárokra szintúgy vonatkozó – feltételt támaszt, hogy e

járadékban kizárólag akkor részesülhetnek, ha az előírt tanul-
mányokat (a fent hivatkozott királyi rendelet 36. cikke 1. §-a
első bekezdése 2. pontja a) alpontjának megfelelően) egy, a
három nemzeti közösség egyike által szervezett, támogatott
vagy elismert oktatási intézményben fejezték be, és amely
alapján ezt a áthidaló járadékot megtagadták egy olyan fiatal
álláskeresőtől, aki ugyan nem migráns munkavállaló család-
tagja, azonban egy olyan másik tagállam állampolgára, ahol –
mielőtt az Unión belül mozgott volna – olyan középfokú tanul-
mányokat folytatott és fejezett be, amelyeket egyenértékűnek
ismernek el azokkal a tanulmányokkal, amelyeket azon állam
hatóságai követelnek meg, ahol az áthidaló járadék iránti
kérelmet benyújtották?

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Németországi
Szövetségi Köztársaság ellen 2004. június 23-án benyújtott

kereset

(C-262/04. sz. ügy)

(2004/C 201/29)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviselik: Walter Mölls és
Karolina Mojzesowicz, a Bizottság Jogi Szolgálatának tagjai,
kézbesítési cím: Luxembourg, 2004. június 23-án keresetet
nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Németországi
Szövetségi Köztársaság ellen.

A felperes a következő döntések meghozatalát kéri a Bíróságtól:

– állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság
megszegi az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus
hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló,
2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv (1) 9.
cikkében foglalt kötelezettségét azzal, hogy nem küldte meg
a Bizottságnak azokat az információkat, amelyek alapján a
Bizottság megerősítheti, hogy az irányelv rendelkezéseit tisz-
teletben tartották;

– kötelezze a Németországi Szövetségi Köztársaságot a költ-
ségek viselésére.

Jogalap és fontosabb érvek:

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési
szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002/77/EK
bizottsági irányelv 9. cikke alapján a tagállamok kötelesek
2003. július 24-ig megküldeni a Bizottságnak azokat az infor-
mációkat, amelyek alapján a Bizottság megerősítheti az irányelv
rendelkezéseinek tiszteletben tartását. Ez a határidő anélkül járt
le, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság a 9. cikk
szerinti információkat a Bizottságnak megküldte volna.

(1) HL L 249., 21. o.
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