
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(ötödik tanács)

2005. január 13-án

a C-32/04. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Francia Köztársaság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A 2001/58/EK irányelv –
Átültetés elmulasztása az előírt határidőn belül)

(2005/C 57/22)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-32/04. sz. az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalma-
zottak: U. Wölker és F. Simonetti) kontra Francia Köztársaság
(meghatalmazottak: G. de Bergues és C. Mercier) ügyben, az
EK-Szerződés 226. cikke alapján 2004. január 29-én benyújtott,
tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset
tárgyában, a Bíróság (ötödik tanács), tagjai: R. Silva de Lapuerta,
a tanács elnöke, R. Schintgen és J. Klučka (előadó) bírák,
főtanácsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer, hivatalvezető: R. Grass,
2005. január 13-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 megfeleljen
az 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14.
cikkének végrehajtása során a veszélyes készítményekre, illetve a
67/548/EGK tanácsi irányelv 27. cikkének végrehajtása során a
veszélyes anyagokra vonatkozó különös információk rendszerével
kapcsolatos részletes rendelkezések meghatározásáról és megállapí-
tásáról szóló 91/155/EGK irányelv második alkalommal történő
módosításáról (biztonsági adatlapok) szóló, 2001. július 27-i
2001/58/EK bizottsági irányelvnek, a Francia Köztársaság nem
teljesítette ezen irányelv alapján fennálló kötelezettségeit.

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

(1) HL C 71., 2004.3.20.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(negyedik tanács)

2005. január 13-án

a C-61/04. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra
Görög Köztársaság ügyben (1)

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

(2005/C 57/23)

(Az eljárás nyelve: görög)

A C-61/04. sz. Európai Közösségek Bizottsága (meghatalma-
zott: M. Konstantinidis) kontra Görög Köztársaság (meghatal-
mazott: N. Dafniou) ügyben, az EK 226. cikk alapján 2004.
február 12-én tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránt
benyújtott 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, 2005.
január 13-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a
következő:

1. Mivel nem hozta meg azokat a jogszabályi, rendeleti és közigazga-
tási intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy eleget tegyen
a hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i 2000/76/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek, a Görög
Köztársaság nem teljesítette a fenti irányelvből eredő kötelezettsé-
geit.

2. A Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 106., 2004.4.30.
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