
Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelvet úgy kell átültetni a nemzeti jog kötelező rendelke-
zései közé, hogy az teljesen megfeleljen az egyértelműség és a
jogbiztonság követelményeinek. Egy közigazgatási útmutatás
nem biztosítja az e követelményeknek való megfelelést. Önma-
gában annak biztosítása, hogy a 85/337/EGK irányelv rendelke-
zéseinek tényleges megsértése a gyakorlatban aligha fordulhat
elő, nem jelenti ezen irányelv hatékony átültetését.

(1) HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
(2) HL L 175., 1985.7.5. 40. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által Írország ellen
2005. február 1-jén benyújtott kereset

(C-38/05. sz. ügy)

(2005/C 82/29)

(Az eljárás nyelve: angol)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Barry Doherty
meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg,
2005. február 1-jén keresetet nyújtott be az Európai Közös-
ségek Bíróságához Írország ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy Írország nem teljesítette a közös halászati
politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993.
október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet (1) 15. cikkének
(4) bekezdése, 18. cikkének (1) bekezdése és 19i. cikke
alapján fennálló kötelezettségeit, mivel nem közölte az e
rendelkezések által megkövetelt adatokat a 1999. és 2000.
évekre, és

– kötelezze Írországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 2847/93 rendelet 15. cikkének (4) bekezdése, 18. cikkének
(1) bekezdése és 19i. cikke megkövetelik, hogy a tagállamok
bizonyos adatokat számítógépes adatátvitellel továbbítsanak
egy meghatározott határidőn belül. Lényeges, hogy a Bizottság
rendelkezzen ezen adatokkal a közös halászati politika igazga-
tása és fejlesztése érdekében, különös tekintettel az élővíz
erőforrások védelmére, az azokkal való gazdálkodásra és ki-
aknázásukra.

Írország nem közölte a fent említett cikkek által megkövetelt
adatokat az 1999. és 2000. évek vonatkozásában tehát
megszegte kötelezettségeit.

(1) HL L 261.,1993.10.20. 1. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Németországi
Szövetségi Köztársaság ellen 2005. február 3-án benyújtott

kereset

(C-43/05. sz. ügy)

(2005/C 82/30)

(Az eljárás nyelve: német)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Denis Martin és
Horstpeter Kreppel, kézbesítési cím: Luxembourg, 2005.
február 3-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíró-
ságához a Németországi Szövetségi Köztársaság ellen.

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

1) Állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság
megszegte a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalma-
zott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról
szóló, 2000. november 27-i tanácsi irányelv 18. cikkéből
eredő kötelezettségeit, amennyiben 2003. december 2-ig
nem hozta meg azokat a jogi és közigazgatási rendelkezé-
seket, illetve nem hozta meg mindegyiket, melyek ezen
irányelv teljesítéséhez szükségesek, illetve ezekről a rendel-
kezésekről nem értesítette a Bizottságot. Ez a megállapítás
nem érinti az irányelvnek az életkoron alapuló hátrányos
megkülönböztetésre vonatkozó rendelkezéseit.

2) kötelezze a Németországi Szövetségi Köztársaságot a költ-
ségek viselésére.
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A 2000/78/EK irányelvnek az életkoron alapuló hátrányos
megkülönböztetésre vonatkozó rendelkezéseinek átültetésére
irányadó határidő a Németországi Szövetségi Köztársaság tekin-
tetében még nem járt le. Az irányelv egyéb rendelkezései tekin-
tetében irányadó határidő 2003. december 2-án lejárt.
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