
Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy megfeleljen a

– a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására,
csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló,
1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvben (HL L 200., 1999.7.30., 1. o.) és

– a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására,
csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló
2001. augusztus 7-i 2001/60/EK bizottsági irányelvben
foglaltaknak (HL L 226., 2001.8.22., 5. o.), de legalább is
ezekről nem értesítette a Bizottságot, a Luxemburgi Nagy-
hercegség nem teljesítette a fenti irányelvek alapján
fennálló kötelezettségeit;

2) kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelvek belső jogrendbe való átültetésének határideje
2002. július 30-án lejárt.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Francia Köztár-
saság ellen 2005. január 28-án benyújtott kereset

(C-31/05. sz. ügy)

(2005/C 82/25)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Michael Shotter,
meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg,
2005. január 28-án keresetet nyújtott be az Európai Közös-
ségek Bíróságához a Francia Köztársaság ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen

– az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó
eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekap-
csolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek („Hozzáférési irányelv”)
(HL L 108., 2002.4.24., 7. o.);

– az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus
hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002.
március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek („Engedélyezési irányelv”) (HL L 108.,
2002.4.24., 21. o.);

– az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírköz-
lési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló,
2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek („Keretirányelv”) (HL L 108.,
2002.4.24., 33. o.);

vagy legalábbis nem közölte az említett rendelkezéseket a
Bizottsággal, a Francia Köztársaság nem teljesítette a hozzá-
férési irányelv 18. cikkéből, az engedélyezési irányelv 18.
cikkéből és a keretirányelv 28. cikkéből eredő kötelezettsé-
geit.

2) kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelvek belső jogba való átültetésének határideje 2003.
július 24-én lejárt.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi
Nagyhercegség ellen 2005. január 31-én benyújtott kereset

(C-32/05. sz. ügy)

(2005/C 82/26)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Sara Pardo Quin-
tillán és Joanna Hottiaux meghatalmazotti minőségben, kézbesí-
tési cím: Luxembourg, 2005. január 31-én keresetet nyújtott be
az Európai Közösségek Bíróságához Luxemburgi Nagyhercegség
ellen.

2005.4.2.C 82/12 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


