
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(ötödik tanács)

2005. július 14.

a C-31/05. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Francia Köztársaság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2002/19/EK, 2002/20/EK és
2002/21/EK irányelv – Hálózatok és szolgáltatások – Elektro-
nikus hírközlés – Közös keretszabályozás – Határidőre

történő átültetés elmaradása)

(2005/C 271/20)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-31/05. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: M. Shotter) kontra Francia Köztársaság (meghatalma-
zottak: G. de Bergues és S. Ramet) ügyben, az EK 226. cikk
alapján kötelezettségszegés megállapítása iránt 2005. január
28-án benyújtott kereset tárgyában, a Bíróság (ötödik tanács),
tagjai: R. Silva de Lapuerta tanácselnök, P. Kūris (előadó) és G.
Arestis bírák, főtanácsnok: A. Tizzano, hivatalvezető: R. Grass,
2005. július 14-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező
része a következő:

1) A Francia Köztársaság, mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy megfeleljen az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és
kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok össze-
kapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek („Hozzáférési irányelv”), az elekt-
ronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgálta-
tások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek („Engedélyezési
irányelv”), valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektro-
nikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló,
2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek („Keretirányelv”), nem teljesítette ezen irányelvekből
eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 82., 2005.4.2.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(hatodik tanács)

2005. szeptember 8.

a C-57/05. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Francia Köztársaság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2002/46/EK irányelv – Az
étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelí-
tése – Az irányelv előírt határidőn belül történő átültetésének

elmulasztása)

(2005/C 271/21)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-57/05. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: J.-P. Keppenne) kontra Francia Köztársaság (meghatal-
mazott: G. de Bergues, E. Belliard és R. Loosli-Surrans) ügyben
az EK 226. cikke alapján tagállami kötelezettségszegés megálla-
pítása iránt 2005. február 9-én benyújtott kereset tárgyában, a
Bíróság (hatodik tanács), tagjai: A. Borg Barthet tanácselnök, S.
von Bahr és A. Ó Caoimh (előadó) bírák, főtanácsnok: L. A.
Geelhoed, hivatalvezető: R. Grass, 2005. szeptember 8-án
meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1. Mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy megfeleljen az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagál-
lami jogszabályok közelítéséről szóló, 2002. június 10-i
2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a Francia
Köztársaság nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit.

2. A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 82., 2005.4.2.
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