
A Luleå Tingsrätt a következő kérdésekről kéri a Bíróság
döntését:

1) a) Ellentétesek-e az EK 28. és 30. cikkel a nemzeti jog olyan
rendelkezései, mint amelyek a motoros vízi sporteszkö-
zökről szóló svéd rendeletben találhatók, amely megtiltja
a motoros vízi sporteszközök használatát a hajózható
víziutakon vagy az olyan felszíni vizeken kívül,
amelyekre az illetékes helyi hatóság engedélyt adott?

b) Máskülönben ellentétes-e az EK 28. és 30. cikkel, hogy
egy tagállam ilyen rendelkezéseket úgy alkalmazzon,
hogy a motoros vízi sporteszközök használatát olyan
felszíni vizeken is megtiltja, amelyekre nézve az illetékes
helyi hatóság még nem hozott arra vonatkozó döntést,
hogy kiadható-e vagy sem azok használatára szóló enge-
dély?

2) Ellentétesek-e a kedvtelési célú vízijárművekre vonatkozó
tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
közelítéséről szóló 94/25/EK tanácsi irányelv módosításáról
szóló, 2003 szeptember 5-i 2003/44/EK európai parlamenti
és a tanácsi irányelvvel (1) a nemzeti jog olyan rendelkezései,
mint a fent említettek, amelyek a motoros vízi sportesz-
közök használatát megtiltják?

(1) HL L 214., 26.8.2003., 18. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Belga Királyság
ellen 2005. március 29-én benyújtott kereset

(C-143/05. sz. ügy)

(2005/C 143/34)

(Az eljárás nyelve: holland)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Knut Simonsson
és Wouter Wils, meghatalmazotti minőségben, 2005. március
29-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához
a Belga Királyság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el mindazokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a tengeri közlekedés
biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzé-
séről szóló irányelvek módosításáról szóló, 2002. november
5-i 2002/84/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (1), vagy legalábbis nem közölte ezeket a rendelkezé-

seket a Bizottsággal, a Belga Királyság nem teljesítette az
irányelvből eredő kötelezettségeit;

2) kötelezze a Belga Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv nemzeti jogba történő átültetésére előírt határidő
2003. november 23-án lejárt.

(1) HL L 234., 53. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Belga Királyság
ellen 2005. március 30-án benyújtott kereset

(C-144/05. sz. ügy)

(2005/C 143/35)

(Az eljárás nyelve: holland.)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Knut Simonsson
és Wouter Wils, meghatalmazotti minőségben, 2005. március
30-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához
a Belga 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 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
Bizottsággal, a Belga Királyság nem teljesítette az irányelvből
eredő kötelezettségeit;

2) kötelezze a Belga Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

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

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

2005.6.11.C 143/24 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


