
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(hatodik tanács)

2005. június 2.

a C-454/04. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra
Luxemburgi Nagyhercegség ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2001/55/EK irányelv –
Lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges
beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem – Az előírt

határidőn belüli átültetés elmaradása)

(2005/C 182/33)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-454/04. sz. Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: C. O'Reilly és A.-M. Rouchaud-Joët), kontra Luxem-
burgi Nagyhercegség (meghatalmazott: S. Schreiner) ügyben,
az EK 226. cikk alapján a Bírósághoz 2004. október 28-án
benyújtott, kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset
tárgyában, a Bíróság (hatodik tanács), tagjai: A. Borg Barthet
(előadó) tanácselnök, A. La Pergola és A. Ó. Caoimh bírák,
főtanácsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer, hivatalvezető: R. Grass,
2005. június 2-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része
a következő:

1) Mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy eleget tegyen a
lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása
esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről,
valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás
következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti
egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001.
július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelvnek, vagy legalábbis nem
közölte ezeket a rendelkezéseket a Bizottsággal, a Luxemburgi
Nagyhercegség elmulasztotta az irányelv alapján fennálló kötele-
zettségei teljesítését.

2) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek
viselésére.

(1) HL C 314., 2004.12.18.

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

(ötödik tanács)

2005. február 28.

a C-260/02. P. sz. Michael Becker kontra az Európai Közös-
ségek Számvevőszéke ügyben (1)

(Fellebbezés – Tisztviselők – Rokkantsági nyugdíj – A szemé-
lyes okokkal indokolt szabadság tartama alatt rokkantsági
nyugdíj megállapítása iránti eljárás megindítására irányuló
kérelem – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben

nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

(2005/C 182/34)

(Az eljárás nyelve: német)

A C-260/02. P. sz., Michael Becker, az Európai Közösségek
Számvevőszékének tisztviselője (lakóhelye: Luxembourg
[Luxemburg], képviseli: E. Fricke ügyvéd) az eljárásban másik
fél: az Európai Közösségek Számvevőszéke (meghatalma-
zottak kezdetben: P. Giusta és B. Schäfer, később: J.-M. Stenier
és M. Bavendamm) ügyben, a Bíróság alapokmányának 49.
cikke alapján 2002. július 15-én előterjesztett fellebbezés
tárgyában, a Bíróság (ötödik tanács), tagjai: R. Silva de Lapuerta
(előadó), tanácselnök, R. Schintgen és J. Makarczyk bírák,
főtanácsnok: C. Stix-Hackl, hivatalvezető: R. Grass, 2005.
február 28-án meghozta végzését, amelynek rendelkező része a
következő:

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2. A Bíróság Michael Beckert a költségek viselésére kötelezi.

(1) HL C 202., 2002.8.24.
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