
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(ötödik tanács)

2005. április 14.

a C-22/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Görög Köztársaság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2847/93/EGK rendelet –
Halászhajók – Műholdas helyzetmegfigyelési rendszer felállí-

tása – Előírt határidőn belüli átültetés elmulasztása)

(2005/C 143/14)

(Az eljárás nyelve: görög)

A C-22/04. sz.., az Európai Közösségek Bizottsága (megha-
talmazott: M. Condou-Durande és T. van Rijn) kontra a Görög
Köztársaság (meghatalmazott: A. Samoni-Rantou és S. Chala)
ügyben, az EK 226. cikke alapján 2004. január 26-án benyúj-
tott kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset tárgyában, a
Bíróság (ötödik tanács), tagjai: R. Silva de Lapuerta tanácselnök,
J. Makarczyk és P. Kūris bírák, főtanácsnok: C. Stix-Hackl, hiva-
talvezető: H. von Holstein, 2005. április 14-én meghozta
ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1) Mivel nem ügyelt arra, hogy azon lobogója alatt hajózó halász-
hajók, amelyeket műholdas helyzetmegfigyelési rendszerrel kell
felszerelni, az érintett halászhajó típusától függően 1998. június
30-ig, illetve 2000. január 1-jéig ilyen rendszerrel ténylegesen
rendelkezzenek, a Görög Köztársaság nem teljesítette az 1997.
április 14-i 686/97/EK tanácsi rendelettel módosított, a közös
halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló,
1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet 3. cikkéből
eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság kötelezi a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

(1) HL C 85., 2004.4.3.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(hatodik tanács)

2005. április 14.

a C-146/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Holland Királyság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2000/69/EK és 2001/81/EK
irányelvek – Légszennyező anyagok – Nemzeti kibocsátási

határértékek – Át nem ültetés)

(2005/C 143/15)

(Az eljárás nyelve: holland)

A C-146/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (megha-
talmazott: M. van Beek és G. Valero Jordana) kontra Holland
Királyság (meghatalmazott: H. G. Sevenster és J. van Bakel)
ügyben, az EK 226. cikke alapján 2004. március 19-én kötele-
zettségszegés megállapítása iránt előterjesztett kereset
tárgyában, a Bíróság (hatodik tanács), tagjai A. Borg Barthet
(előadó) tanácselnök, S. von Bahr és J. Malenovský bírák,
főtanácsnok: P. Léger, hivatalvezető: R. Grass, 2005. április 14-
én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1) Mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a
környezeti levegőben található benzolra és szén-monoxidra vonat-
kozó határértékekről szóló, 2000. november 16-i 2000/69/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az egyes
légszennyező anyagok nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló,
2001. október 23-i 2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, a Holland Királyság nem teljesítette az ezen irányel-
vekből eredő kötelezettségeit.

2) A Holland Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 106., 2004.4.30.
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