
Az Európai Közösségek Bizottsága által a Görög Köztár-
saság ellen 2005. február 21-én benyújtott kereset

(C-95/05. sz. ügy)

(2005/C 93/38)

(Az eljárás nyelve: görög)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Knut Simonsson
és Georgios Sabbos, a Jogi Szolgálat tagjai, kézbesítési cím:
Luxembourg, 2005. február 21-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Bíróságához a Görög Köztársaság 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 a közösségi hajóforgalomra
vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozá-
sáról és a 93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2002. június 27-i 2002/59/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte ezeket a
rendelkezéseket a Bizottsággal, a Görög Köztársaság nem
teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit;

2) kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2004. február 5-én
lejárt.

(1) HL L 208., 2002.8.5., 10. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Görög Köztár-
saság ellen 2005. február 21-én benyújtott kereset

(C-96/05. sz. ügy)

(2005/C 93/39)

(Az eljárás nyelve: görög)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Gerald Braun és
Georgios Sabbos, a Jogi Szolgálat tagjai, kézbesítési cím:

Luxembourg, 2005. február 21-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Bíróságához a Görög Köztársaság 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 a 78/660/EGK, a
83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társa-
ságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmé-
nyek éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonat-
kozó értékelési szabályok tekintetében történő módosítá-
sáról szóló, 2001. szeptember 27-i 2001/65/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem
közölte ezeket a rendelkezéseket a Bizottsággal, a Görög
Köztársaság nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezett-
ségeit;

2) kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2004. január 1-jén
lejárt.

(1) HL L 283., 2001.10.27., 28. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Finn Köztársaság
ellen 2005. február 24-én benyújtott kereset

(C-99/05. sz. ügy)

(2005/C 93/40)

(Az eljárás nyelve: finn)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: D. Martin és I.
Koskinen, kézbesítési cím: Luxembourg, 2005. február 24-én
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Finn
Köztársaság ellen.
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A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel Åland autonóm tartomány tekin-
tetében nem léptette hatályba azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy megfeleljen a foglalkoztatás és a munkavégzés során
alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létreho-
zásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irány-
elvnek (1), vagy legalábbis ezt nem közölte a Bizottsággal, a
Finn Köztársaság nem teljesítette az irányelv alapján fennálló
kötelezettségeit.

2) kötelezze a Finn Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2003. december 2-án
lejárt.

(1) HL L 303, 2000. 12. 02., 16. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Finn Köztársaság
ellen 2005. március 5-én benyújtott kereset

(C-105/05. sz. ügy)

(2005/C 93/41)

(az eljárás nyelve: finn)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: D. Martin és I.
Koskinen, kézbesítési cím: Luxembourg, 2005. március 5-én
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Finn
Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy társadalombiztosítási járulékok mérté-
kének megállapításakor a Finn Köztársaság nem teljesítette a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtag-
jaikra történõ alkalmazásáról szóló 1971. június 14-i
1408/71/EGK tanácsi rendelet (1) 33. cikkének (1) bekezdé-
séből eredő kötelezettségeit.

2) kötelezze Finn Köztársaság a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Finnország nemzeti jogszabályi rendelkezéseinek, a 364/1963.
sz. Betegbiztosítási törvénynek megfelelően figyelembe vette
egy finnországi lakhellyel rendelkező nyugdíjjogosult társada-

lombiztosítási járulékai mértékének megállapításakor a Finnor-
szág által teljesített nyugdíj mellett a más tagállamok által folyó-
sított nyugdíjat is. A Bizottság szerint a más tagállamok által
folyósított nyugdíj figyelembe vétele a társadalombiztosítási
járulékok járulékalapjának megállapításakor ellentétes az
1408/71/EGK rendelet 33. cikkének (1) bekezdésével, valamint
az Európai Közösségek Bíróságának ítélkezési gyakorlatával (C-
389/99. sz. Rundgren ügy).

(1) HL L 149., 1971.7.5., 2. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Finn Köztársaság
ellen 2005. március 3-án benyújtott kereset

(C-107/05. sz. ügy)

(2005/C 93/42)

(Az eljárás nyelve: finn)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: U. Wölker és P.
Aalto, kézbesítési cím: Luxembourg, 2005. március 3-án kere-
setet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Finn
Köztársaság ellen.

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

1) állapítsa meg, hogy a Finn Köztársaság nem teljesítette az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen
belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003/87/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvből (1) eredő kötele-
zettségeit, mert az irányelvet Åland tartomány vonatkozá-
sában nem ültette át a nemzeti jogba, vagy legalábbis erről
nem tájékoztatta a Bizottságot;

2) kötelezze a Finn Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2003. december 31-én
lejárt.

(1) A 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelv (HL L 275., 2003.
október 25., 32. o.).
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