
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(negyedik tanács)

2004. november 18-án

a C-422/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra a
Holland Királyság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A 2001/18/EK irányelv –
Átültetés elmulasztása az előírt határidőn belül)

(2005/C 6/28)

(Az eljárás nyelve: holland)

A C-422/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: M. van Beek) kontra a Holland Királyság (meghatalma-
zott: H. G. Sevenster és J. van Bakel) ügyben, az EK 226. cikke
alapján 2003. október 3-án benyújtott kötelezettségszegés
megállapítása iránti kereset tárgyában, a Bíróság (negyedik
tanács), tagjai J. N. Cunha Rodrigues, a negyedik tanács elnöke-
ként eljárva, K. Schiemann (előadó) és Juhász E., bírák,
főtanácsnok: P. Léger, hivatalvezető: R. Grass, 2004. november
18-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a
következő:

1) Mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy eleget tegyen a géntechnológiával módosított szerve-
zetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a
90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, a Holland Királyság nem teljesítette az irányelv
alapján fennálló kötelezettségeit.

2) A Bíróság kötelezi a Holland Királyságot a költségek viselésére.

(1) HL C 275., 2003.11.15.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(negyedik tanács)

2004. október 28-án

a C-460/03. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra
Írország ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2000/53/EK irányelv –
Elhasználódott járművek – Átültetés elmulasztása)

(2005/C 6/29)

(Az eljárás nyelve: angol)

A C-460/03. sz. Európai Közösségek Bizottsága (meghatalma-
zott: X. Lewis és M. Konstantinidis), kontra Írország (meghatal-

mazott: D. O'Hagan) ügyben, az EK 226. cikke alapján 2003.
október 31-én benyújtott kötelezettségszegés megállapítása
iránti kereset tárgyában, a Bíróság (negyedik tanács), tagjai J. N.
Cunha Rodrigues, a negyedik tanács elnökeként eljárva, Juhász
E. és E. Levits (előadó bíró), bírák, főtanácsnok: M. Poiares
Maduro, hivatalvezető: R. Grass, 2004. október 28-án
meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1) Mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazga-
tási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy eleget tegyen
az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i
2000/53/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek, Írország nem
teljesítette a fenti irányelv és különösen annak 10. cikk (1) bekez-
dése alapján fennálló kötelezettségeit.

2) A Bíróság kötelezi Írországot a költségek viselésére.

(1) HL C 304., 2003.12.13.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(hatodik tanács)

2004. november 18-án

a C-482/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Írország ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A 2001/14/EK irányelv –
Közösségi vasutak – Infrastruktúrakapacitás elosztása, az
infrastruktúra használati díjának felszámítása és biztonsági

tanúsítvány – Az előírt határidőn belüli át nem ültetés)

(2005/C 6/30)

(Az eljárás nyelve: angol)

A C-482/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: W. Wils) kontra Írország (meghatalmazott: D. O'Hagan,
segítője: D. Moloney, BL) ügyben, az EK-Szerződés 226. cikke
alapján kötelezettségszegés megállapítása iránt 2003. november
19-én benyújtott kereset tárgyában, a Bíróság (hatodik tanács),
tagjai J.-P. Puissochet, a hatodik tanács elnökeként eljárva, S.
von Bahr és U. Lõhmus (előadó) bírák, főtanácsnok: L. A. Geel-
hoed, hivatalvezető: R. Grass, 2004. november 18-án meghozta
ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:
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