
Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – 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 azokról nem értesítette a Bizott-
ságot – nem teljesítette az említett irányelv 38. cikkéből eredő
kötelezettségeit;

– kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/83/EK irányelvnek a nemzeti jogba való átültetésére
előírt határidő 2006. október 10-én lejárt.

(1) HL L 304., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet,
96. o.
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség –

mivel nem közölte az Európai Közösségek Bizottságával a
kéndioxid (SO2), a nitrogén-oxidok (NOX), az illékony szerves
vegyületek (VOC) és az ammónia (NH3) nemzeti kibocsátá-
sának csökkentésére vonatkozó programokat, sem nemzeti
emissziókataszterét, illetve a 2010-re vonatkozó éves kibocsá-
tási prognózist az SO2, az NOX, a VOC és az NH3 vonatkozá-
sában – nem teljesítette az egyes légköri szennyezők nemzeti

kibocsátási határértékeiről szóló, 2001. október 23-i
2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 6.
cikkének (1), (2) és (3) bekezdéséből, 7. cikkének (1) és (2)
bekezdéséből, valamint 8. cikkének (1) és (2) bekezdéséből
eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság arra hivatkozik, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség
a 2001/81/EK irányelvben előírt határidőn belül nem közölt a
kéndioxid (SO2), a nitrogén-oxidok (NOX), az illékony szerves
vegyületek (VOC) és az ammónia (NH3) nemzeti kibocsátási
határértékére vonatkozó háromféle dokumentumot.

Az alperes először is nem teljesítette az irányelv 6. cikkének (1),
(2) és (3) bekezdéséből eredő kötelezettségét, mivel nem állította
össze a fent említett szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásának
fokozatos csökkentésére vonatkozó programokat.

Másod- és harmadsorban, ugyanezen szennyező anyagok tekin-
tetében nem tartotta be az irányelv 7. cikke (1) és (2) bekezdé-
sének a nemzeti emissziókataszter, valamint a 2010-re vonat-
kozó nemzeti kibocsátási prognózis elkészítésére és évente
történő frissítésére vonatkozó rendelkezéseit.

Végül nem teljesítette arra vonatkozó kötelezettségét, hogy e
háromféle dokumentumot az irányelv 8. cikkének (1) és (2)
bekezdésében előírt határidőn belül közölje a Bizottsággal.

(1) HL L 309., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet,
320. o.
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