
Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen a vízvédelmi politika terü-
letén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló,
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis a Bizottsággal ezeket
a rendelkezéseket nem közölte, a Luxemburgi Nagyher-
cegség nem teljesítette az irányelv alapján fennálló kötele-
zettségeit.

2) kötelezze Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv belső jogrendszerbe való átültetésére előírt határidő
2003. december 22-én lejárt.

(1) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Belga Királyság
ellen 2005. január 31-én benyújtott kereset

(C-33/05. sz. ügy)

(2005/C 82/27)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Sara Padro Quin-
tillán és Joanna Hottiaux meghatalmazotti minőségben, kézbesí-
tési cím: Luxembourg, 2005. január 31-én keresetet nyújtott be
az Európai Közösségek Bíróságához a Belga Királyság ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen a vízvédelmi politika terü-

letén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló,
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis a Bizottsággal ezeket
a rendelkezéseket nem közölte a Belga Királyság nem teljesí-
tette az irányelv alapján fennálló kötelezettségeit.

2) kötelezze Belga Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv belső jogrendszerbe való átültetésére előírt határidő
2003. december 22-én lejárt.

(1) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által az Egyesült
Királyság ellen 2005. január 31-én benyújtott kereset

(C-37/05. sz. ügy)

(2005/C 82/28)

(Az eljárás nyelve: angol)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Michel van Beek,
meghatalmazotti minőségben, segítője: Frédéric Louis ügyvéd és
A. Capobianco ügyvéd, kézbesítési cím: Luxembourg, 2005.
január 31-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíró-
ságához az Egyesült Királyság ellen.

A Bizottság keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy mivel elmulasztotta az 1997. március 3-i
97/11/EK tanácsi irányelvvel (1) módosított, az egyes köz- és
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgála-
táról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (2)
2. cikke (1) bekezdése és 4. cikke követelményeinek helyes
átültetését, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Király-
sága nem teljesítette az irányelv és a Szerződés alapján
fennálló kötelezettségeit.

– kötelezze Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Király-
ságát a költségek viselésére.
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