
Kereseti kérelmek:

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és
a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozá-
sáról szóló, 2002. március 11-i 2002/14/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis a kérdéses
rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte – nem teljesítette
a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2002/14/EK irányelv belső jogba történő átültetésére előírt
határidő 2005. március 23-án lejárt.

(1) HL L 80., 2002.3.23., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet,
4. kötet, 219. o.
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen az energiatermékek és a villamos energia közösségi
adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október
27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem
közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesítette a
fenti irányelvből eredő kötelezettségeit;

– A Bíróság kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/96/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2003.
december 31-én lejárt.

(1) HL L 283., 2003.10.31., 51. o.; magyar nyelvű külön kiadás 9. kötet,
1. fejezet, 405. o.
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel nem
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a menedékkérők befogadása minimumszabályainak
megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi
irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte e rendelkezé-
seket a Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelvből
eredő kötelezettségeit.

– kötelezze a Belga Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az 2003/9/EK irányelv átültetésének határideje 2005. február
6-án lejárt.

(1) HL L 31., 2003.2.6., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet,
6. kötet, 101. o.
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