
A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
megfeleljen a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól
szóló 93/104/EK (1) tanácsi irányelvnek az abból kizárt
ágazatok és tevékenységek szabályozása céljából történő
módosításáról szóló, 2000. június 22-i 2000/34/EK irány-
elvnek (2), és/vagy erről nem értesítette a Bizottságot, Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága nem teljesí-
tette az irányelvből eredő kötelezettségeit.

2) kötelezze Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Király-
ságát az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2003. augusztus 1-jén
lejárt.
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Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: Michel Van Beek,
meghatalmazotti minőségben, segítője: Frédéric Louis avocat, és
Antonio Capobianco avvocato, kézbesítési cím: Luxembourg)
2005. március 21-én keresetet nyújtott be az Európai Közös-
ségek Bíróságához Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága ellen.

Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egye-
sült Királysága, mivel elmulasztotta a természetes élőhelyek,
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló
92/43/EGK tanácsi irányelv (1) 2. cikkének (1) bekezdésével
együtt olvasott 12. cikkének (2), és 13. cikkének (1) bekez-

déséből, illetve a vadon élő madarak védelméről szóló
79/409/EGK tanácsi irányelv (2) – szintén a 92/43/EGK
irányelv 2. cikkének (1) bekezdésével együtt olvasott – 6.
cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeinek teljesí-
tését;

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

Jogalapok és fontosabb érvek:

A Bizottság fenntartja, hogy:

– azáltal, hogy a vadon élő madarakról szóló 79/409/EGK
irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a vadon élő
madarak eladására, eladásra történő szállítására, eladásra
történő tartására és eladásra történő felkínálására vonatkozó
tilalmat a Nagy-Britanniában honos vagy oda költöző madár-
fajokra korlátozta, az Egyesült Királyság megsértette a fent
említett cikket, mivel a tilalom nyilvánvalóan a Szerződésben
érintett tagállamok európai területén természetesen előfor-
duló összes vadon élő madárfaj védelmére kell hogy vonat-
kozzon;

– azáltal, hogy a 92/43/EGK irányelv, azaz az élőhely-irányelv
12. cikkének (2) bekezdésében foglalt, az irányelv IV (a)
mellékletében felsorolt állatfajok tartására, szállítására, keres-
kedelmére, illetve cseréjére, továbbá eladásra vagy cserére
való felkínálására vonatkozó tilalmat olyan állatfajokra korlá-
tozta, amelyek természetes elterjedési területe Nagy Britannia,
az Egyesült Királyság megsértette a fent említett cikket, mivel
e tilalom következtében azoknak védett állatfajoknak a jegy-
zéke, amelyekre az Egyesült Királyság jogszabályai kiter-
jednek, rövidebb, mint az irányelv IV mellékletében található
jegyzék;

– azáltal, hogy az élőhely-irányelv 13. cikkének (1) bekezdé-
sében foglalt, a növényfajok kereskedelmére vonatkozó
tilalmat olyan fajokra korlátozta, „amelyek természetes elter-
jedési területe Nagy Britannia területére esik [az 1994-es
szabályozás] 4. táblázatában található jegyzéknek megfe-
lelően”, az Egyesült Királyság megsértette a fent említett
cikket, mivel e tilalom következtében a védett növényfa-
joknak a 4. táblázat szerinti jegyzéke rövidebb, mint az
élőhely-irányelv IV (b) mellékletében található védett fajok
jegyzéke.
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