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1991 , har domstolen ( sjätte avdelningen ), sammansatt av
avdelningsordföranden C. N. Kakouris samt domarna G. F.
Mancini och H. Ragnemalm ( referent), med D. Ruiz-Jarabo
Colomer som generaladvokat och avdelningsdirektören D.
Loutermann-Hubeau som justitiesekreterare, den 17 sep
tember 1996 avkunnat följande dom:

1 . Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina
skyldigheter enligt artikel 8 i rådets direktiv 83/189/
EEG av den 28 mars 1993 om ett informationsförfa
rande beträffande tekniska standarder och föreskrifter i
dess lydelse enligt rådets direktiv 88/182/EEG av den
22 mars 1988, genom att anta hälsoministeriets dekret
nr 256 av den 1 augusti 1990 och nr 257 av den 1 augusti
1990 samt dekreten av den 1 september 1990 och den
7 juni 1991 .
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som justitiesekreterare, den 19 september 1996 avkunnat
följande dom :

1 . Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina
skyldigheter enligt artikel 5 i rådets direktiv 89/665/
EEG av den 21 december 1 989 om samordning av lagar
och andra författningar för prövning av offentlig
upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten
genom att inte inom den föreskrivna tiden anta de lagar
eller andra författningar som är nödvändiga för att helt
och hållet följa detta direktiv.

2 . Republiken Grekland skall ersätta rättegångskostna
derna.

(') EGT nr C 248 , 23.9.1995 .

2 . Republiken Italien förpliktas att ersätta rättegångskost
naderna .

C ) EGT nr C 351 , 10.12.1994 .

DOMSTOLENS DOM

( femte avdelningen )
av den 19 september 1996
i mål C-236/95 : Europeiska gemenskapernas kommission

mot Republiken Grekland ( 1 )
(Fördragsbrott — Underlåtenhet att införliva direktiv 89/
665/EEG inom föreskriven tid — Prövningsförfaranden för
offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggnings
arbeten)
( 96/C 336/27)

(Rättegångsspråk : grekiska)

(Preliminär översättning; den slutliga översättningen kom
mer att publiceras i Rättsfallssamling från Europeiska
gemenskapernas domstol och förstainstansrätt,)
I mål C-236/95 , Europeiska gemenskapernas kommission
( ombud: Dimitrios Gouloussis ) mot Republiken Grekland
( ombud: Aikaterini Samoni-Rantou och Dimitra Tsagka
raki ), angående en talan om fastställelse av att Republiken
Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt
EG-fördraget och rådets direktiv 89/665/EEG av den
21 december 1989 om samordning av lagar och andra
författningar för prövning av offentlig upphandling av varor
och bygg- och anläggningsarbeten ( EGT nr L 395 , s . 33 )
genom att inte inom den föreskrivna tiden anta de lagar eller
andra författningar som är nödvändiga för att helt och
hållet följa nämnda direktiv eller genom att inte underrätta
kommissionen om detta, har domstolen ( femte avdelnin
gen ), sammansatt av avdelningsordföranden D. A. O.
Edward samt domarna J. C. Moitinho de Almeida ( refe
rent ), C. Gulmann, L. Sevón och M. Wathelet, med P. Léger
som generaladvokat och avdelningsdirektören H. A. Rühl

DOMSTOLENS BESLUT

av den 11 juli 1996
i mål C-445/93 : Europaparlamentet mot Europeiska
gemenskapernas kommission med stöd av Republiken
Frankrike och Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland ( J )
(Anledning saknas att döma i målet)
( 96/C 336/28 )

(Rättegångsspråk : franska)
I mål C-445/93 , Europaparlamentet ( ombud : J. Schoo och
J. L. Rufas Quintana ) mot Europeiska gemenskapernas
kommission ( ombud : J.-L. Dewost, D. Sorasio och P. van
Nuffel ) med stöd av Republiken Frankrike ( ombud : J. F.
Dobelle, C. de Salins och C. Chavance ) och Förenade

konungariket Storbritannien och Nordirland ( ombud: J. E.
Collins, biträtt av The Right Honorable the Lord Rodger of
Earlsferry, S. Richards och E. Sharpston ), angående en talan
om fastställelse av att kommissionen i strid med fördraget
har underlåtit att avge förslag som är nödvändiga för att
genomföra den fria rörligheten för personer inom den inre
marknaden i enlighet med artikel 7a i EG-fördraget, har
domstolen, sammansatt av ordföranden G. C. Rodríguez
Iglesias, avdelningsordörandena C. N. Kakouris, D. A. O.
Edward, J.-P. Puissochet och G. Hirsch samt domarna G. F.

Mancini , J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C.
Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm och M.
Wathelet ( referent), med A. La Pergola som generaladvokat
och R. Grass som justitiesekreterare, den 11 juli 1996
avkunnat följande beslut :
1 . Anledning saknas att döma i målet.
2 . Varje part, däri inbegripet intervenienterna, skall bära
sin rättegångskostnad.
(') EGT nr C 1 , 4.1.1994 . ( Beslutet kommer inte att publiceras i
rättsfallssamlingen ).

