
– 2003. január 1-jétől a kifizetés napjáig járó, évi 6,8 %
mértékű késedelmi kamatait.

2) Az Implants (International) Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 200., 2003.8.23.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(negyedik tanács)

2005. március 3.

a C-414/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Németországi Szövetségi Köztársaság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A 92/50/EGK irányelv 8.
cikke – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerző-
dések odaítélési eljárása – Szemételszállítás Alsó-Szászország

tartományban)

(2005/C 106/12)

(Az eljárás nyelve: német)

A C-414/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: K. Wiedner), kontra Németországi Szövetségi Köztár-
saság (meghatalmazott: W.-D. Plessing és M. Lumma) ügyben,
az EK 226. cikk alapján előterjesztett kötelezettségszegés
megállapítása iránti kereset tárgyában, a Bíróság (negyedik
tanács), tagjai: K. Lenaerts, a tanács elnöke, K. Schiemann
(előadó) és M. Ilešič bírák, főtanácsnok: L. A. Gelhoed, hivatal-
vezető: R. Grass, 2005. március 3-án meghozta ítéletét,
amelynek rendelkező része a következő:

1) A Bíróság megállapítja, hogy mivel Alsó-Szászország tarto-
mányban a Landkreis Friesland a szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról
szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv 8. cikkében
előírt – és az ugyanezen irányelv III–VI. címével együttesen értel-
mezett – nyilvánossági és eljárási szabályok betartása nélkül ítélt
oda egy szemételszállítási szerződést, a Németországi Szövetségi
Köztársaság nem teljesítette az említett irányelv alapján fennálló
kötelezettségeit.

2) A Bíróság kötelezi a Németországi Szövetségi Köztársaságot a
költségek viselésére.

(1) HL C 275., 2003.11.15.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(negyedik tanács)

2005. január 27.

a C-416/03. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra
Görög Köztársaság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2001/18/EK irányelv –
Átültetés elmulasztása az előírt határidőben)

(2005/C 106/13)

(Az eljárás nyelve: görög)

A C-416/03. sz.. Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: M. Konstantinidis) kontra Görög Köztársaság (megha-
talmazott: N. Dafniou) ügyben, az EK 226. cikk alapján 2003.
október 3-án benyújtott kötelezettségszegés megállapítása iránti
kereset tárgyában a Bíróság (negyedik tanács), tagjai K. Lenaerts,
a tanács elnöke, N. Colneric és K. Schiemann (előadó), bírák,
főtanácsnok: J. Kokott, hivatalvezető: R. Grass, 2005. január
27-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a
következő:

1) Mivel az előírt határidőben nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy megfeleljen a géntechnológiával módosított szervezetek
környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március
12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a
Görög Köztársaság nem teljesítette az irányelv alapján fennálló
kötelezettségeit.

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

(1) HL C 275., 2003.11.15.

2005.4.30. C 106/7Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


