INFORMACIJA APIE NEPASKELBTUS SPRENDIMUS

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2003 m.
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/35/EB, nustatančią
visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir
programas, ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl
visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL L 156, p. 17), nepriėmimas
per nustatytą terminą.

Rezoliucine dalis

1.

Nepriėmusi 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direkty
vai 2003/35/EB, nustatančiai visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su
aplinka susijusius planus ir programas, ir iš dalies keičiančią Tarybos
direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės
kreiptis į teismus, įgyvendinti būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų,
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią
direktyvą.

2.

Priteisti iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės bylinėjimosi išlaidas.

2007 m. rugsėjo 27 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas
Komisija prieš Ispaniją
(Byla 0 4 6 5 / 0 6 )

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2003/98/EB — Viešojo
sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas — Neperkėlimas per nustatytą
terminą"
I - 117*

INFORMACIJA APIE NEPASKELBTUS SPRENDIMUS

Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo — Teisingumo Teismo atliekamas
tyrimas — Padėtis, į kurią reikia atsižvelgti — Padėtis pagrįstoje
nustatyto termino pabaigoje (EB 226 straipsnis) (žr. 8 punktą)

pagrįstumo
nuomonėje

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2003 m.
lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/98/EB dėl viešojo
sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OL L 345, p. 90), nepriėmimas per
nustatytą terminą.

Rezoliucine dalis

1.

Nepriėmusi 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvai 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio
naudojimo visiškai įgyvendinti būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų, Ispanijos
Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

2007 m. rugsėjo 27 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas
Komisija prieš
Liuksemburgą
(Byla C-529/06)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2003/98/EB — Viešojo
sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas — Neperkėlimas per nustatytą
terminą"
I - 118*

