
Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy:

– a Bíróság állapítsa meg, hogy a Máltai Köztársaság – mivel
nem alkalmazta helyesen a nagy tüzelőberendezésekből szár-
mazó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátá-
sának korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i 2001/80/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1) (HL 2001 L 309.,
magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 299. o.; a
továbbiakban: az irányelv) a Delimara erőmű és a marsai
erőmű Phase One gőzberendezésének működésével összefüg-
gésben – nem teljesítette az irányelv IV A, VI A és VII A
mellékletével összefüggésben értelmezett 4. cikkének
(1) bekezdése szerinti, valamint a VIII A 2 mellékletével
összefüggésben értelmezett 12. cikke szerinti kötelezettségeit;

– a Máltai Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság azt állítja, hogy a Delimara erőmű Phase One
gőzberendezése nem tartja be az irányelv által a kéndioxid-,
nitrogénoxid- és porkibocsátásra meghatározott határértékeket.

A Bizottság továbbá azt állítja, hogy Málta sem a Delimara
erőmű, sem a marsai erőmű Phase One gőzberendezése tekinte-
tében nem teljesítette az irányelv VIII. melléklete A része
12. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kéndioxid, a nitro-
génoxid és por koncentrációjának folyamatos mérésére vonat-
kozó kötelezettségét.

(1) HL 2001 L 309., magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet,
299. o.
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– A Bíróság állapítsa meg, hogy Nagy-Britannia és Észak-Íror-
szág Egyesült Királysága – mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik országok
állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekült-

ként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként
való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára
vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i
2004/83/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem
közölte ezeket a rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesí-
tette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Király-
ságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére megállapított határidő 2006.
október 10-én lejárt.

(1) HL L 304., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 31. kötet,
455. o.
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Máltai Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a harmadik országok állampolgárainak, illetve a
hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból
nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltéte-
leiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabá-
lyokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irány-
elvnek (1), vagy legalábbis nem közölte ezeket a rendelkezé-
seket a Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelvből
eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Máltai Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére megállapított határidő 2006.
október 10-én lejárt.

(1) HL L 304., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 31. kötet,
455. o.
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