
Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv nemzeti jogba történő átültetésének határideje
2002. december 31-én lejárt.

(1) HL L 212., 2001. 8. 7., 12. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által 2004. október
28-án a Luxemburgi Nagyhercegség ellen benyújtott

kereset

(C-454/04. sz. ügy)

(2004/C 314/15)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: C. O'Reilly és
A.-M. Rouchaud-Joët meghatalmazotti minőségben, kézbesítési
cím: Luxembourg, 2004. október 28-án keresetet nyújtott be
az Európai Közösségek Bíróságához a Luxemburgi Nagyher-
cegség ellen.

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

1. állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy eleget tegyen a lakóhelyüket elhagyni
kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó
átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a
tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következ-
ményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti
egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló,
2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy
legalábbis nem közölte ezeket a rendelkezéseket a Bizott-
sággal, a Luxemburgi Nagyhercegség elmulasztotta az
irányelv alapján fennálló kötelezettségei teljesítését;

2. kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv nemzeti jogba történő átültetésének határideje
2002. december 31-én lejárt.

(1) HL L 212., 2001.8.7., 12. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által 2004. október
22-én a Holland Királyság ellen benyújtott kereset

(C-460/04. sz. ügy)

(Az eljárás nyelve: holland)

(2004/C 314/16)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Carmel O'Reilly és
Rudi Troosters meghatalmazotti minőségben, 2004. október
22-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához
a Holland Királyság ellen.

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

1. állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy eleget tegyen az 1985. június 14-i
Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény
26. cikkében foglalt rendelkezések kiegészítéséről szóló,
2001. június 28-i 2001/51/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy
legalábbis nem közölte ezeket a rendelkezéseket a Bizott-
sággal, a Holland Királyság elmulasztotta az irányelv alapján
fennálló kötelezettségei teljesítését;

2. kötelezze a Holland Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 2001/51/EK irányelv nemzeti jogba történő átültetésének
határideje 2003. február 11-én lejárt.

(1) HL L 187., 2001.7.10., 45–46. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által 2004. október
22-én a Holland Királyság ellen benyújtott kereset

(C-461/04. sz. ügy)

(Az eljárás nyelve: holland)

(2004/C 314/17)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Carmel O'Reilly és
Rudi Troosters meghatalmazotti minőségben, 2004. október
22-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához
a Holland Királyság ellen.
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Az Európai Közösségek Bizottsága a következő döntés megho-
zatalát kéri a Bíróságtól:

1. állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy eleget tegyen a lakóhelyüket elhagyni
kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó
átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a
tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következ-
ményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti
egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló,
2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy
legalábbis nem közölte ezeket a rendelkezéseket a Bizott-
sággal, a Holland Királyság elmulasztotta az irányelv alapján
fennálló kötelezettségei teljesítését;

2. kötelezze a Holland Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 2001/55/EK irányelv nemzeti jogba történő átültetésének
határideje 2002. december 31-én lejárt.

(1) HL L 212., 2001.8.7., 12–23. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Görög Köztár-
saság ellen 2004. november 4-én benyújtott kereset

(C-468/04. sz. ügy)

(2004/C 314/18)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviselik: Georgios Zavvos
és Arnaud Bordes, a Bizottság Jogi Szolgálatának tagjai, 2004.
november 4-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Bíróságához a Görög Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy, mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy eleget tegyen a 90/425/EGK és a
92/118/EGK tanácsi irányelvnek az állati melléktermékekre
vonatkozó egészségügyi előírások tekintetében történő
módosításáról szóló, 2002. október 21-i 2002/33/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis
nem közölte a Bizottsággal ezeket a rendelkezéseket, a Görög
Köztársaság elmulasztotta az irányelv alapján fennálló kötele-
zettségei teljesítését.

– kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésének határideje 2003. április 30-án lejárt.

(1) HL L 315., 2002.11.19., 14. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Görög Köztár-
saság ellen 2004. november 4-én benyújtott kereset

(C-469/04. sz. ügy)

(2004/C 314/19)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviselik: Georgios Zavvos
és Arnaud Bordes, a Bizottság jogi szolgálatának tagjai, kézbesí-
tési cím: Luxembourg, 2004. november 4-én keresetet nyújtott
be az Európai Közösségek Bíróságához a Görög Köztársaság
ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el az afrikai sertés-
pestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések
megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-
betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EK
irányelv módosításáról szóló, 2002. június 27-i 2002/60/EK
tanácsi irányelv (1) végrehajtásához szükséges törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, illetve nem tájé-
koztatta a Bizottságot e rendelkezések tekintetében, a Görög
Köztársaság nem teljesítette a fenti irányelv alapján fennálló
kötelezettségeit.

– kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő 2003.
június 30-án lejárt.

(1) HL L 192., 2002.7.20., 27. o.
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