
Az Európai Közösségek Bizottsága által a Svéd Királyság
ellen 2005. február 10-én benyújtott kereset

(C-58/05. sz. ügy)

(2005/C 93/23)

(Az eljárás nyelve: svéd)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: L. Ström van Lier
és N. Yerrel meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím:
Luxemburg, 2005. február 10-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Bíróságához a Svéd Királyság ellen.

A felperes 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 az Európai Légitársaságok
Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási
Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták
Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok
Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége
(IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó
munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai
megállapodásról szóló, 2000. november 27-i 2000/79/EK
tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis ezen rendelkezésekről
nem tájékoztatta a Bizottságot, a Svéd Királyság nem teljesí-
tette az ezen irányelv 3. cikkéből eredő kötelezettségeit;

2) kötelezze a Svéd Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő 2003.
december 1-jén lejárt.

(1) HL L 302, 2000. 12. 1., 57.o.

A Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia
2004. december 14-i végzésével a WWF Italia és társai
kontra Regione Lombardia ügyben benyújtott előzetes

döntéshozatal iránti kérelem

(C-60/05. sz. ügy)

(2005/C 93/24)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia (Olasz-
ország) 2004. december 14-i végzésével, amely 2005. február
10-én érkezett a Bíróság Hivatalához, a WWF Italia és társai
kontra Regione Lombardia ügyben előzetes döntéshozatal iránti
kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia a
következő kérdésekről kéri a Bíróság döntését:

1) -A 79/409/EK irányelvet (1) úgy kell-e értelmezni, hogy a
tagállamoknak az állam és megyék nemzeti jogrendben
meghatározott belső hatáskörmegosztásától függetlenül
olyan átültető rendelkezéseket kell megalkotniuk, amelyek
minden, az irányelv által védelemre érdemesnek tartott hely-
zetet szabályoznak, különös tekintettel annak biztosítására,
hogy a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában szabályozott
„kis számot” ne haladják meg a vadászati felhasználás során?

2) Kifejezetten az eltérés tárgyát képező mennyiségre vonatko-
zóan az irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy az átültető
nemzeti jogszabálynak egy, esetlegesen az ezzel megbízott
hiteles szakértő szerv által meghatározott vagy meghatároz-
ható paraméterekre kell-e utalnia, és ily módon az eltérés
tárgyát képező vadászati felhasználás gyakorlata olyan muta-
tókon alapul, amelyek objektíve meghatároznak egy nem
túlléphető mennyiségi értéket nemzeti vagy akár megyei
szinten is, tekintetbe véve a fennálló különféle lehetséges
környezeti feltételeket?

3) A 157/92. törvény 19/B. cikkében foglalt nemzeti rendel-
kezés, amely kötelező, de az I.N.F.S-t nem kötő szakvéle-
ménytől teszi függővé egy ilyen paraméter meghatározását,
anélkül ugyanakkor, hogy együttműködési eljárást írna elő a
megyék között, amely kötelező jelleggel határozná meg
minden egyes faj tekintetében az eltérés tárgyát képező
felhasználásokra vonatkozó, nemzeti szinten „kis számúnak”
tekintett mennyiségi határértékek megoszlását, a 79/409/EK
irányelv 9. cikkének helyes alkalmazását valósítja-e meg?
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