
Az Eur�pai KçzçssØgek BizottsÆga Æltal 2004. okt�ber
28-Æn Nagy-Britannia Øs �szak-˝rorszÆg Egyes�lt KirÆlysÆga

ellen benyœjtott kereset

(C-455/04. sz. �gy)

(2005/C 6/54)

(Az eljÆrÆs nyelve: angol)

Az Eur�pai KçzçssØgek BizottsÆga, kØpviseli: Carmel O’Reilly,
meghatalmazotti minısØgben, kØzbes�tØsi c�m: Luxembourg,
2004. okt�ber 28-Æn keresetet nyœjtott be az Eur�pai Kçzçs-
sØgek B�r�sÆgÆhoz Nagy-Britannia Øs �szak-˝rorszÆg Egyes�lt
KirÆlysÆga ellen.

Az Eur�pai KçzçssØgek BizottsÆga keresetØben azt kØri, hogy a
B�r�sÆg:

1. Ællap�tsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a tçrvØnyi,
rendeleti Øs kçzigazgatÆsi rendelkezØseket, amelyek sz�ksØ-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen a lak�hely�ket elhagyni
kØnyszer�lt szemØlyek tçmeges beÆramlÆsa esetØn nyœjtand�
Ætmeneti vØdelem minimumkçvetelmØnyeirıl, valamint a
tagÆllamok e szemØlyek befogadÆsa Øs a befogadÆs kçvetkez-
mØnyeinek viselØse tekintetØben tett erıfesz�tØsei kçzçtti
egyensœly elımozd�tÆsÆra irÆnyul� intØzkedØsekrıl sz�l�,
2001. jœlius 20-i 2001/55/EK tanÆcsi irÆnyelvnek (1), vagy
legalÆbbis nem kçzçlte ezeket a rendelkezØseket a Bizott-
sÆggal, Nagy-Britannia Øs �szak-˝rorszÆg Egyes�lt KirÆlysÆga
nem teljes�tette az irÆnyelv alapjÆn fennÆll� kçtelezettsØgeit;

2. kçtelezze Nagy-Britannia Øs �szak-˝rorszÆg Egyes�lt KirÆly-
sÆgÆt a kçltsØgek viselØsØre.

Jogalapok Øs fontosabb Ørvek:

Az irÆnyelv nemzeti jogba tçrtØnı Æt�ltetØsØnek hatÆrideje
2002. december 31-Øn lejÆrt.

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

Az Eur�pai KçzçssØgek BizottsÆga Æltal a PortugÆl KçztÆr-
sasÆg ellen 2004. okt�ber 29-Øn benyœjtott kereset

(C-457/04. sz. �gy)

(2005/C 6/55)

Az Eur�pai KçzçssØgek BizottsÆga, kØpviseli: Ant�nio Caeiros
Øs Gregorio Valero Jordana, meghatalmazotti minısØgben,
kØzbes�tØsi c�m: Luxembourg, 2004. okt�ber 29-Øn keresetet
nyœjtott be az Eur�pai KçzçssØgek B�r�sÆgÆhoz a PortugÆl
KçztÆrsasÆg ellen.

Az Eur�pai KçzçssØgek BizottsÆga keresetØben azt kØri, hogy a
B�r�sÆg:

� Ællap�tsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a tçrvØnyi,
rendeleti Øs kçzigazgatÆsi rendelkezØseket, amelyek sz�ksØ-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen a benzin Øs a d�zel�zem-
anyagok minısØgØrıl sz�l� 98/70/EK irÆnyelv m�dos�tÆsÆr�l
sz�l�, 2003. mÆrcius 3-i 2003/17/EK (1) eur�pai parlamenti
Øs tanÆcsi irÆnyelvnek, a PortugÆl KçztÆrsasÆg nem teljes�tette
a hivatkozott 2003/17/EK irÆnyelv 2. cikkØnek elsı bekez-
dØse alapjÆn fennÆll� kçtelezettsØgeit, illetve

� mÆsodlagosan Ællap�tsa meg, hogy mivel nem tÆjØkoztatta
haladØktalanul a BizottsÆgot a fenti rendelkezØsekrıl, a
PortugÆl KçztÆrsasÆg nem teljes�tette a hivatkozott
2003/17/EK irÆnyelv 2. cikkØnek elsı bekezdØse alapjÆn
fennÆll� kçtelezettsØgeit;

� kçtelezze a PortugÆl KçztÆrsasÆgot a kçltsØgek viselØsØre.

Jogalapok Øs fontosabb Ørvek:

A 2003/17/EK irÆnyelv Æt�ltetØsØre rendelkezØsre Æll� hatÆridı
2003. jœnius 30-Æn lejÆrt.

(1) HL L 76., 10. o.

Az Eur�pai KçzçssØgek BizottsÆga Æltal 2004. okt�ber
25-Øn az Olasz KçztÆrsasÆg ellen benyœjtott kereset

(C-462/04. sz. �gy)

(2005/C 6/56)

(Az eljÆrÆs nyelve: olasz)

Az Eur�pai KçzçssØgek BizottsÆga, kØpviseli Eugenio de March
Øs Carmel O’Reilly meghatalmazotti minısØgben, 2004.
okt�ber 25-Øn keresetet nyœjtott be Eur�pai KçzçssØgek B�r�sÆ-
gÆhoz az Olasz KçztÆrsasÆg ellen.

A felperes keresetØben azt kØri, hogy a B�r�sÆg:

� Ællap�tsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a tçrvØnyi,
rendeleti vagy kçzigazgatÆsi rendelkezØseket, amelyek
sz�ksØgesek ahhoz, hogy eleget tegyen a harmadik orszÆgok
ÆllampolgÆrainak kitoloncolÆsÆr�l hozott hatÆrozatok kçl-
csçnçs elismerØsØrıl sz�l�, 2001. mÆjus 28-i 2001/40/EK (1)
tanÆcsi irÆnyelvnek, vagy legalÆbbis nem kçzçlte a Bizott-
sÆggal ezeket a rendelkezØseket, az Olasz KçztÆrsasÆg nem
teljes�tette az irÆnyelv alapjÆn fennÆll� kçtelezettsØgeit;

� kçtelezze az Olasz KçztÆrsasÆgot a kçltsØgek viselØsØre.
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