INFORMÁCIE O NEUVEREJNENÝCH ROZHODNUTIACH

Predmet

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie všetkých opatrení potrebných
na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa
ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (Ú. v. ES L 31, s. 18;
Mim. vyd. 19/006, s. 101), v stanovenej lehote.

Výrok

1.

Rakúska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy
a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady
2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre
prijímanie žiadateľov o azyl, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto
smernice.

2.

Rakúska republika je povinná nahradiť trovy konania.

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. októbra 2006 —
Komisia/Fínsko
(Vec C-152/06)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2002/95/ES - Nebezpečné
látky - Elektrické a elektronické zariadenia - Neprebratie v stanovenej lehote“

Členské štáty — Povinnosti — Vykonanie smerníc — Nespochybnené nesplnenie
povinnosti (článok 226 ES) (pozri body 6 — 9 a výrok)
I - 112*

INFORMÁCIE O NEUVEREJNENÝCH ROZHODNUTIACH

Predmet

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nezabezpečenie prebratia smernice
2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariade
niach (Ú. v. ES L 37, s. 19; Mim. vyd. 13/031, s. 127), pokiaľ ide o autonómnu
provinciu Alandy, v stanovenej lehote.

Výrok

1.

Fínska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy
a správne opatrenia potrebné na prebratie smernice 2002/95/ES Európskeho
parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, pokiaľ ide
o autonómnu provinciu Alandy, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú
z tejto smernice.

2.

Fínska republika je povinná nahradiť trovy konania.

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. októbra 2006 —
Komisia/Fínsko
(Vec C-154/06)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/108/ES — Odpad
z elektrických a elektronických zariadení - Neprebratie v stanovenej lehote“

Členské štáty — Povinnosti — Vykonanie smerníc — Nespochybnené nesplnenie
povinnosti (článok 226 ES) (pozri body 6, 7)
I - 113*

