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

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el – vagy legalábbis a
Bizottsággal nem közölte – azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy megfeleljen a munkaidő-szervezés egyes szempont-
jairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvnek az abból kizárt
ágazatok és tevékenységek szabályozása céljából történő
módosításáról szóló, 2000. június 22-i 2000/34/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), a Görög Köztársaság
nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit;

2) kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv belső jogba való átültetésének határideje 2003.
augusztus 1-jén lejárt.

(1) HL L 195., 2000.8.1., 41. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Francia Köztár-
saság ellen 2005. április 6-án benyújtott kereset

(C-159/05. sz. ügy)

(2005/C 132/35)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: D. Maidani,
meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg,
2005. április 6-án keresetet nyújtott be a Luxemburgi Nagyher-
cegség ellen.

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

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy megfeleljen a pénzügyi biztosítékokról
szóló megállapodásokról szóló 2002. június 6-i 2002/47/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) foglaltaknak, de
legalább is ezekről nem értesítette a Bizottságot, a Luxem-
burgi Nagyhercegség nem teljesítette a fenti irányelvből
eredő kötelezettségeit;

2) kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv belső jogrendbe való átültetésének határideje 2003.
december 27-én lejárt.

(1) HL L 168., 2002.6.27., 43. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztár-
saság ellen 2005. április 7-én benyújtott kereset

(C-161/05. sz. ügy)

(2005/C 132/36)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: C. Cattabriga, a
Bizottság Jogi Szolgálatának tagja) 2005. április 7-én keresetet
nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az Olasz
Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem közölte a közös halászati
politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993.
október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet (1) 15. cikkének
(4) bekezdésében és 18. cikkének (1) bekezdésében előírt
adatokat, az Olasz Köztársaság nem teljesítette e rendelkezé-
sekből eredő kötelezettségeit.

2) kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 2847/93/EGK rendelet 15 cikkének (4) bekezdése és 18.
cikkének (1) bekezdése előírja a tagállamok számára, hogy
egyes adatokat számítógépes adatátvitellel, meghatározott
határidőn belül közöljenek a Bizottsággal. Az olasz hatóságok
az előírt határidőn belül nem közölték ezeket az adatokat az
1999-es és a 2000-es évre vonatkozóan. Az Olasz Köztársaság
tehát nem teljesítette a hivatkozott rendelkezésekből eredő
közlési kötelezettségeit.

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