
A részére nyújtott tájékoztatás alapján a Bizottság csak azt
feltételezheti, hogy az ártalmatlanítást bármiféle engedély nélkül
végző létesítmények, illetve vállalkozások a 99/31/EK irányelv
14. cikkével ellentétben nem készítették el, és nem nyújtották
be a hatáskörrel rendelkező hatóságnak valamennyi jogellenes
vagy ellenőrizetlen hulladéklerakó telep fejlesztési tervét. Azt a
hulladéklerakót, amelyet nem lehet a fent hivatkozott irányelv
követelményeivel összhangba hozni, haladéktalanul be kell
zárni. A jogellenes hulladéklerakók fejlesztési terv és engedély
nélkül folytatott működése a 99/31/EK irányelv 14. cikkébe
ütközik.
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Az Európai Közösségek Bizottsága által Írország ellen
2005. november 29-én benyújtott kereset
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(Az eljárás nyelve: angol)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: Ulrich Wölker és
Michael Shotter, a Jogi Szolgálat tagja) 2005. november 29-én
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához
Írország ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem adott tájékoztatást a 2000.
június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (1) 4. cikke (2) bekezdésének (iii) pontjában szereplő
metilbromidról, 4. cikke (4) bekezdésének (iv) pontjában és
5. cikkének (3) bekezdésében szereplő halonokról, és 20.
cikkének (3) bekezdése alapján a szabályozott anyagok
behozatalánál folytatott szúrópróbaszerű ellenőrzések ered-
ményéről, Írország ezzel megsértette a 4. cikke (2) bekezdé-
sének (iii) pontjából, 4. cikke (4) bekezdésének (iv) pont-
jából, 5. cikkének (3) bekezdéséből és 20. cikkének (3)
bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2) kötelezze Írországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A rendelet 4. cikke (2) bekezdésének (iii) pontja, 4. cikke (4)
bekezdésének (iv) pontja, 5. cikkének (3) bekezdése és 20.

cikkének (3) bekezdése alapján a Bizottságot tájékoztatni kell a
rendelettel szabályozott fő kérdésekkel kapcsolatban. Ezeknek
az adatoknak – ti. a metilbromidra és a halonokra vonatkozó
éves adatok, valamint a szabályozott anyagok behozatala
szúrópróbaszerű ellenőrzésének ütemterve és eredménye – a
közlése alapvető fontosságú a rendelet által meghatározott
célok eléréséhez, és az ózonréteg védelméről szóló bécsi egyez-
mény, valamint az ózonréteget lebontó anyagokról szóló mont-
reali jegyzőkönyv végrehajtásához, amelyeknek a Közösség a
88/540/EGK tanácsi irányelv (2) alapján részese.

Írország mindezidáig nem tájékoztatta a Bizottságot a rendelet
említett cikkei alapján szükséges adatokról.
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Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (negyedik
tanács) a T-366/03. és T-235/04. sz. egyesített ügyekben
2005. október 5-én hozott ítélete ellen a Land Oberöster-

reich által 2005. december 7-én benyújtott fellebbezés

(C-439/05 P. sz. ügy)
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(Az eljárás nyelve: német)

A Land Oberösterreich (képviseli: Dr. Franz Mittendorfer
ügyvéd, Europaplatz 7, A-4020 Linz) 2005. december 7-én
fellebbezést nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (negyedik tanács) a
T-366/03 és T-235/04. sz. egyesített ügyekben 2005. október
5-én hozott ítélete ellen.

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

– helyezze hatályon kívül az Európai Közösségek Elsőfokú
Bíróságának (negyedik tanács) a T-366/03. és T-235/04. sz.,
Land Oberösterreich és Ausztria felperesek kontra az Európai
Közösségek Bizottsága alperes egyesített ügyekben (1) 2005.
október 5-én az Osztrák Köztársaság által az EK-Szerződés
95. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében közölt,
a géntechnológiával módosított szervezetek használatát
Felső-Ausztriában megtiltó nemzeti intézkedésekről szóló,
2003. szeptember 2-i 2003/653/EK bizottsági határozat (2)
megsemmisítése iránti kereset tárgyában hozott ítéletét;
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