
2) Mennyiben értelmezhető az 1998. július 20-i 98/59/EK
irányelv (2) olyan rendelkezést megengedőként, amelynek
következtében egyes húsznál több munkavállalót foglalkoz-
tató intézmények, akár ideiglenesen is, mentesülnek a
munkavállalókat képviselő szervezet létrehozásának kötele-
zettsége alól az egyes munkavállalói csoportokat az e képvi-
seletre vonatkozó rendelkezések alkalmazásánál figyelmen
kívül hagyó létszámszámítási szabályok folytán?

(1) Az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük
folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló,
2002. március 11-i 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 80., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4.
kötet, 219. o.).

(2) A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi irányelv (HL
L 225., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 327.
o.).

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Görög Köztár-
saság ellen 2005. október 27-én benyújtott kereset

(C-390/05. sz. ügy)

(2005/C 330/21)

(Az eljárás nyelve: görög)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: U. Wölker jogta-
nácsos és M. Konstantinidis, a Jogi Szolgálat tagja, kézbesítési
cím: Luxembourg) 2005. október 27-én keresetet nyújtott be
az Európai Közösségek Bíróságához a Görög Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság nem teljesítette az
ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2000. június 29-i
2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 16.
cikke (5) és (6) bekezdéséből, valamint 17. cikke (1) bekez-
déséből eredő kötelezettségeit.

2) kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes úgy ítéli meg, hogy a Görög Köztársaság nem teljesí-
tette az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2000. június
29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16.
cikke (5) bekezdéséből, valamint 17. cikke (1) bekezdéséből
eredő kötelezettségeit, minthogy nem hozta meg az ózonré-
teget lebontó szabályozott anyagok visszanyerését, újrahaszno-
sítását, regenerálását és megsemmisítését biztosítani hivatott
személyzet minimális szakképzési követelményeinek meghatá-
rozásához szükséges intézkedéseket.

A felperes úgy véli továbbá, hogy a Görög Köztársaság nem
teljesítette az említett rendelet 16. cikke (6) bekezdéséből eredő

kötelezettségeit, minthogy nem intézett – amint arra az említett
rendelkezés kötelezte volna – jelentést a Bizottsághoz a hasz-
nált szabályozott anyagok visszanyerésének támogatására létre-
hozott rendszerekről, beleértve a rendelkezésre álló létesítmé-
nyeket és a visszanyert, újrahasznosított, regenerált vagy
megsemmisített, használt szabályozott anyagok mennyiségét is.

Végül, a felperes az említett rendelet 17. cikke (1) bekezdésének
megsértését veti fel a Görög Köztársasággal szemben, arra
hivatkozva, hogy az nem hozta meg területén – amint arra az
említett rendelkezés kötelezte volna – a 3 kg-nál több folyé-
kony hűtőközeget tartalmazó rögzített berendezések megelőző
éves ellenőrzésének biztosításához szükséges intézkedéseket.

(1) HL L 244., 2000.9.29., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet,
5. kötet, 190. o.

A C-102/03. sz. ügy (1) törlése

(2005/C 330/22)

(Az eljárás nyelve: olasz)

2005. szeptember 6-i végzésével az Európai Közösségek Bírósá-
gának elnöke elrendelte a C-102/03. sz. ügy törlését (a Tribu-
nale di Brindisinek a Gianfranco Casale, Giuseppe Eugenio
Caroli ellen folyamatban lévő büntetőeljárásban benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelme).

(1) HL C 101., 2003.4.26.

A C-389/04. sz. ügy törlése (1)

(2005/C 330/23)

(Az eljárás nyelve: francia)

2005. október 5-i végzésével az Európai Közösségek Bírósá-
gának elnöke elrendelte a C-389/04. sz., Európai Közösségek
Bizottsága kontra Francia Köztársaság ügy törlését.

(1) HL C 273., 2004.11.6.
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