
Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző
személyek munkaidejének szervezéséről szóló, 2002. március
11-i 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (1), vagy legalábbis ezen rendelkezésekről nem tájé-
koztatta a Bizottságot – nem teljesítette az ezen irányelvből
eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2002/15/EK irányelv nemzeti jogba történő átültetésére
rendelkezésre álló határidő 2005. március 23-án lejárt.

(1) HL L 80., 35. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet,
224. o.
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Kereseti kérelmek:

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel
24 agglomeráció esetében nem biztosította, hogy azok a 3.
cikknek megfelelő, települési szennyvizet összegyűjtő rend-
szerrel és/vagy a 4. cikknek megfelelő, településiszennyvíz-
tisztító rendszerrel rendelkezzenek – nem teljesítette a tele-
pülési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv (1) 3.
és 4. cikkéből eredő kötelezettségeit;

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

Jogalapok és fontosabb érvek

A 91/271/EGK irányelv 3. cikke a tagállamok kötelességeként
írja elő az arról való gondoskodást, hogy minden, bizonyos
nagyságot elérő agglomeráció rendelkezzék, települési szenny-

vizet összegyűjtő rendszerrel. Az irányelv 4. cikke pedig úgy
rendelkezik, hogy a tagállamok biztosítják, hogy a gyűjtőrend-
szerekbe vezetett szennyvizet az irányelv 2. cikkének (8) bekez-
dése szerinti másodlagos kezelésnek vagy ezzel egyenértékű
kezelésnek vessék alá.

A jelen ügy a 91/271/EGK irányelv 3. és 4. cikkében foglalt két
konkrét kötelezettségnek a Görög Köztársaság általi megsérté-
sére vonatkozik. Egyrészt arról a kötelezettségről van szó, hogy
az irányelv 3. cikke értelmében legkésőbb 2000. december
31-ig a 15 000-nél nagyobb lélekszámú agglomerációk
esetében gondoskodni kell települési szennyvizet összegyűjtő
rendszerről. Másrészt arról a kötelezettségről van szó, hogy
legkésőbb 2000. december 31-ig a 15 000-nél nagyobb lélek-
számú agglomerációkból a gyűjtőrendszerekbe vezetett összes
települési szennyvizet másodlagos kezelésnek vessék alá.

A Bizottság indokolással ellátott véleményében előírt határidő
lejártakor (2005. szeptember 13.) 24 görögországi agglome-
ráció nem rendelkezett az irányelvben előírt települési szenny-
vizet összegyűjtő rendszerrel és/vagy településiszennyvíz-tisztító
rendszerrel.

(1) HL L 135., 1991.5.30., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. feje-
zet, 2. kötet, 26. o.
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Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság – mivel az előírt
határidőn belül nem tett eleget a Franciaország által a France
Télécom számára nyújtott állami támogatásra (C 13/b/2003
támogatás) vonatkozó 2004. augusztus 2-i bizottsági határo-
zatban (1) foglaltaknak – nem teljesítette a hivatkozott hatá-
rozat 2. és 3. cikkéből, valamint az EK-Szerződés 249. cikké-
nek negyedik albekezdéséből és 10. cikkéből eredő kötele-
zettségeit;

– kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.
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