
2008. február 25-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Máltai Köztársaság

(C-76/08. sz. ügy)

(2008/C 92/43)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
D. Recchia és D. Lawunmi meghatalmazottak)

Alperes: Máltai Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Máltai Köztársaság azáltal,
hogy nem tett eleget a vadon élő madarak védelméről szóló,
1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (1) 9. cikkében
megállapított feltételeknek, nem teljesítette az ezen irányelv
7. cikkéből eredő kötelezettségeit a fürjeknek (coturnix
coturnix) és a vadgerléknek (streptopelia turtur) a tavaszi
vonulásuk során történő vadászatára vonatkozóan;

– a Máltai Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i
79/409/EGK tanácsi irányelv a Szerződésben érintett tagállamok
európai területén természetesen előforduló összes vadon élő
madárfaj védelmére irányul. E fajok védelmére, kezelésére és el-
lenőrzésére vonatkozó intézkedéseket állapít meg, továbbá
szabályozza a hasznosításukat. Máltának ez Európai Unióhoz
való 2004. május 1-jei csatlakozása óta a máltai hatóságok
gyakorolták az irányelv 9. cikke (1) bekezdésében előírt eltérés
alkalmazására vonatkozó jogot a fürjeknek és a vadgerléknek a
tavaszi vonulási időszak során történő vadászatára vonatkozóan
a fiókanevelési területükre történő visszatérésük során a Föld-
közi-tengertől északra lévő egyes országokba. A jelen eljárásban
felmerült kérdés az, hogy a máltai hatóságok a 9. cikk
(1) bekezdésében előírt eltérés hatálya alá tartoznak-e, amely
lehetővé tenné az érintett fajok Máltában történő vadászatát a
tavaszi vonulás során, feltéve hogy nem létezik más kielégítő
megoldás.

(1) HL L 103., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet,
98. o.

2008. február 25-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-82/08. sz. ügy)

(2008/C 92/44)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J.
Enegren és M. Patakia)

Alperes: Görög Köztársaság

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 szövetkezet statútumának a munkavállalói
részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2003.
július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis
a szóban forgó rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte –

nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

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

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/72/EK irányelvnek a belső jogba való átültetésére előírt
határidő 2006. augusztus 18-án lejárt.

(1) HL L 207., 2003.8.18., 25. o.

2008. február 26-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

(C-87/08. sz. ügy)

(2008/C 92/45)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: P.
Dejmek, meghatalmazott)

Alperes: Cseh Köztársaság
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