
1) Mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmé-
nyekről szóló, 1989. november 30-i 89/391/EGK tanácsi irány-
elvnek (első egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének
(1) bekezdése értelmében), a Németországi Szövetségi Köztársaság
nem teljesítette ezen irányelv alapján fennálló kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a
költségek viselésére.

(1) HL C 59., 2004.3.6.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(negyedik tanács)

2004. december 2-án

az Európai Közösségek Bizottsága kontra a Portugál
Köztársaság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2000/76/EK irányelv –
Hulladékégetés – Átültetés elmulasztása)

(2005/C 19/12)

(Az eljárás nyelve: portugál)

A C-48/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalma-
zott: A. Caeiros és M. Konstantinidis), kontra a Portugál Köztár-
saság (meghatalmazott: L. Fernandes és F. Andrade) ügyben, az
EK 226. cikke alapján 2004. február 6-án benyújtott tagállami
kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset tárgyában a
Bíróság (negyedik tanács), tagjai K. Lenaerts, a tanács elnöke, N.
Colneric és E. Levits (előadó), bírák, főtanácsnok: F. G. Jacobs,
hivatalvezető: R. Grass, 2004. december 2-án meghozta ítéletét,
amelynek rendelkező része a következő:

1) Mivel nem fogadta el azokat a szükséges törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
eleget tegyen a hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i
2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezé-
seinek, a Portugál Köztársaság elmulasztotta a fenti irányelv, külö-
nösen annak 21. cikke (1) bekezdése alapján fennálló kötelezett-
ségei teljesítését.

2) A Portugál Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 71., 2004.3.20.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(negyedik tanács)

2004. november 18-án

a C-85/04. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Francia Köztársaság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2001/17/EK irányelv – A
biztosítótársaságok reorganizációja és felszámolása – Irányelv

határidőn belüli átültetésének elmulasztása)

(2005/C 19/13)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-85/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalma-
zott: E. Traversa és P. Léouffre) kontra Francia Köztársaság
(meghatalmazott: G. de Bergues és O. Christmann) ügyben, az
EK 226. cikke alapján 2004. február 23-án benyújtott köteles-
ségszegés megállapítása iránti kereset tárgyában, a Bíróság
(negyedik tanács), tagjai J.N. Cunha Rodrigues, a negyedik
tanács elnökeként eljárva, M. Ilešič (előadó) és E. Levits bírák,
főtanácsnok: L. A. Geelhoed, hivatalvezető: R. Grass, 2004.
november 18-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
a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló,
2001. március 19-i 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, a Francia Köztársaság nem teljesítette az irányelv
alapján fennálló kötelezettségeit.

2) A Bíróság kötelezi a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

(1) HL C 85., 2004.4.3.
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