INFORMATIE OVER DE NIET-GEPUBLICEERDE BESLISSINGEN

Voorwerp

Niet-nakoming — Verzuim om binnen de gestelde termijn alle bepalingen vast te
stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2003/9/EG van de Raad van
27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van
asielzoekers in de lidstaten (PB L 31, blz. 18)

Dictum

1)

Door niet binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2003/9/
EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen
voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, is de Republiek Oostenrijk
de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

De Republiek Oostenrijk wordt verwezen in de kosten.

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 oktober 2006 —
Commissie/Finland

(Zaak C-152/06)

„Niet-nakoming — Richtlijn 2002/95/EG — Gevaarlijke stoffen — Elektrische en
elektronische apparatuur — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn”

Lidstaten — Verplichtingen — Uitvoering van richtlijnen — Niet-betwiste nietnakoming (Art. 226 EG) (cf. punten 6-9 en dictum)
I - 112*

INFORMATIE OVER DE NIET-GEPUBLICEERDE BESLISSINGEN

Voorwerp

Niet-nakoming — Verzuim om met betrekking tot de autonome provincie Åland
binnen de gestelde termijn uitvoering te geven aan richtlijn 2002/95/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
(PB L 37, blz. 19)

Dictum

1)

Door met betrekking tot de Åland-eilanden niet de wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen die nodig zijn om uitvoering te geven aan
richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari
2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen
in elektrische en elektronische apparatuur, is de Republiek Finland de
krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

De Republiek Finland wordt verwezen in de kosten.

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 oktober 2006 —
Commissie/Finland
(Zaak C-154/06)

„Niet-nakoming — Richtlijn 2003/108/EG — Afgedankte elektrische en elektro
nische apparatuur — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn”

Lidstaten — Verplichtingen — Uitvoering van richtlijnen — Niet-betwiste nietnakoming (Art. 226 EG) (cf. punten 6-7)
I - 113*

