
2007. január 15-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Belga Királyság

(C-8/07. sz. ügy)

(2007/C 69/10)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

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

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 az
eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról szóló,
2001. szeptember 27-i 2001/84/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte ezeket a
Bizottsággal – nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezett-
ségeit;

– kötelezze a Belga Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv nemzeti jogba való átültetésére előírt határidő
2005. december 31-én lejárt.

(1) HL L 272., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 12. fejezet, 2. kötet,
230. o.

2007. január 16-án benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-9/07. sz. ügy)

(2007/C 69/11)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J.
Enegren, G. Rozet meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavál-
lalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelíté-
séről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló,

2002. szeptember 23-i 2002/74/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek (1) vagy mindenesetre nem közölte a
Bizottsággal az említett rendelkezéseket – nem teljesítette a
fenti irányelv 2. cikkéből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2002/74/EK irányelv átültetésének határideje 2005. október
8-án lejárt.

(1) HL L 270., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet,
261. o.

2007. január 16-án benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-10/07. sz. ügy)

(2007/C 69/12)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
J. Enegren, G. Rozet meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség –

mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy megfeleljen a munkáltató fizetésképtelensége esetén a
munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelv módosítá-
sáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/74/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) vagy mindenesetre nem
közölte a Bizottsággal az említett rendelkezéseket – nem telje-
sítette a fenti irányelv 2. cikkéből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2002/74/EK irányelv átültetésének határideje 2005. október
8-án lejárt.

(1) HL L 270., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet,
261. o.
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