INFORMACE O NEZVEŘEJNĚNÝCH ROZHODNUTÍCH

Předmět

Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí ve stanovené lhůtě všech předpisů
nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna
2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl (Úř. věst.
L 31, s. 18; Zvl. vyd. 19/06, s. 101).

Výrok

1)

Rakouská republika tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné
k dosažení souladu se směrnicí Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003,
kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl, nesplnila
povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice.

2)

Rakouské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. října 2006 –
Komise v. Finsko

(Věc C-152/06)

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 2002/95/ES – Nebezpečné látky –
Elektrická a elektronická zařízení – Neprovedení ve stanovené lhůtě“

Členské státy – Povinnosti – Provedení směrnic – Nezpochybňované nesplnění
povinnosti (Článek 226 ES) (viz body 6–9 a výrok)
II - 112*

INFORMACE O NEZVEŘEJNĚNÝCH ROZHODNUTÍCH

Předmět

Nesplnění povinnosti státem – Nezajištění provedení směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst.
L 37, s. 19; Zvl. vyd. 13/31, s. 127), pokud jde o autonomní provincii Åland, ve
stanovené lhůtě.

Výrok

1)

Finská republika tím, že nepřijala, co se týče Ålandských ostrovů, právní
a správní předpisy nezbytné k provedení směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, nesplnila
povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice.

2)

Finské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. října 2006 –
Komise v. Finsko

(Věc C-154/06)

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 2003/108/ES – Odpadní elektrická
a elektronická zařízení – Neprovedení ve stanovené lhůtě“

Členské státy – Povinnosti – Provedení směrnic – Nezpochybněné nesplnění
povinnosti (Článek 226 ES) (viz body 6–7)
II - 113*

