
2) Megfelelnek-e az éjszakai és nappali járatok számának terve-
zett növelése érdekében egy meglévő repülőtér infrastruktú-
rájának módosítására irányuló munkálatok – a kifutópálya
meghosszabbítása nélkül – annak a projektfogalomnak,
amelyre vonatkozóan az 1985. június 27-i 85/337/EGK
tanácsi irányelvnek az 1997. március 3-i 97/11/EGK tanácsi
irányelvvel történt módosítását megelőzően alkalmazandó
szövegének 1. 2., és 4. cikke hatásvizsgálatot ír elő?

3) Bár a repülőtéri tevékenységek tervezett növelése kifejezetten
nem szerepel a 85/337/EGK irányelv mellékleteiben, a tag-
államnak mégis figyelembe kell-e vennie ezt növelést, amikor
annak érdekében vizsgálja az e repülőtér infrastruktúrájában
elvégzendő módosítások környezetre gyakorolt esetleges
hatását, hogy a repülőtér ezt a többlettevékenységet
befogadja?

(1) HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet,
248. o.

(2) HL L 73., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet,
151. o.

2007. január 11-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Belga Királyság

(C-3/07. sz. ügy)

(2007/C 69/08)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő:
M. Condou-Durande és R. Troosters meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság

Kereseti kérelmek:

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel nem
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a
légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás
eseteiben biztosított segítségnyújtásról szóló, 2003.
november 25-i 2003/110/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy
legalábbis a kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal nem
közölte – nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő
kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Belga Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/110/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2005.
december 5-én lejárt.

(1) HL L 321., 2003.12.6., 26. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet,
6. kötet, 233. o.

2007. január 15-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-7/07. sz. ügy)

(2007/C 69/09)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: W. Wils
meghatalmazott)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Francia Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy eleget tegyen az eredeti
műalkotás szerzőjét megillető követő jogról szóló,
2001. szeptember 27-i 2001/84/EK parlamenti és tanácsi
irányelvnek (1), és mindenesetre nem tájékoztatta erről a
Bizottságot – nem teljesítette a fenti irányelv alapján fennálló
kötelezettségeit,

– kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2001/84/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2005.
december 31-én lejárt.

(1) HL L 272., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet,
240. o.
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