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Kereseti kérelmek 

— a Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság — mivel 
nem tette meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok a 6. és 8. cikk szerint 
kiadott engedélyek, illetve, ahol ez lehetséges, a feltételek 
ellenőrzése, és, ha szükséges, frissítése révén gondoskod
janak arról, hogy a meglévő létesítmények a 3., 7., 9., 10. 
és 13. cikk, a 14. cikk a) és b) pontjának és a 15. cikk (2) 
bekezdése követelményeinek megfelelően működjenek, 
legkésőbb 2007. október 30-án, a Közösség egyéb, különös 
jogszabályainak sérelme nélkül — nem teljesítette a környe
zetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv ( 1 ) 5. cikkének (1) bekezdéséből eredő köte
lezettségeit; 

— kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az IPCC irányelv 5. cikke (1) bekezdésének és 2. cikke (4) 
bekezdésének együttes olvasatából az következik, hogy a tagál
lamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok a 6. és 8. cikk szerint 
kiadott engedélyek, illetve, ahol ez lehetséges, a feltételek ellen 
őrzése, és, ha szükséges, frissítése révén gondoskodjanak arról, 
hogy a meglévő létesítmények az irányelv követelményeinek 
megfelelően működjenek, legkésőbb 2007. október 30-ig. 

A görög hatóságoknak a Bizottság indokolással ellátott vélemé
nyére adott válasza értelmében a Görögországban működő 
meglévő létesítmények mintegy 47 %-a (148 a 317-ből) nem 
rendelkezik IPCC engedéllyel. Következésképpen, a Görög 
Köztársaság elismeri, hogy jelentős számú IPCC létesítmény 
továbbra is úgy működik, hogy kiadták volna a vonatkozó 
engedélyeket. 

Meg kell jegyezni, hogy a Görög Köztársaság a vonatkozó léte
sítmények számának emelése tekintetében nem szolgált semmi
féle igazolással vagy utólagos magyarázattal, és az indokolással 
ellátott vélemény megküldésének időpontját követően semmi
lyen változást nem közölt. 
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