
2007. május 8-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság

(C-230/07. sz. ügy)

(2007/C 155/30)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: W. Wils
és M. Shotter, meghatalmazottak)

Alperes: Holland Királyság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Holland Királyság – mivel
nem biztosította a „112” egységes európai segélyhívószámra
irányuló valamennyi hívás esetében – a műszakilag megvaló-
sítható mértékben – a hívó helyére vonatkozó információnak
a sürgősségi feladatot ellátó hatóságok rendelkezésére bocsá-
tását, nem teljesítette a 2002/22/EK irányelv (1) 26. cikkének
(3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Holland Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére megállapított határidő 2003. július
24-én lejárt.

(1) Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő háló-
zatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv („Egyetemes szolgáltatási irányelv”)
(HL L 108., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet,
367. o.).

2007. május 10-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-234/07. sz. ügy)

(2007/C 155/31)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Shotter és G. Braga da Cruz, meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel
nem biztosította a „112” egységes európai segélyhívószámra
irányuló valamennyi hívás esetében – a műszakilag megvaló-
sítható mértékben – a hívó helyére vonatkozó információnak
a sürgősségi feladatot ellátó hatóságok rendelkezésére bocsá-
tását, nem teljesítette az egyetemes szolgáltatásról, valamint
az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírköz-
lési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló,
2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvből („Egyetemes szolgáltatási irányelv”) (1) eredő köte-
lezettségeit;

– kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére megállapított határidő 2003. július
24-én lejárt.

(1) HL L 108., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet,
367. o.

2007. május 22-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-244/07. sz. ügy)

(2007/C 155/32)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
P. Dejmek és N. Yerrell meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség –

mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
megfeleljen a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer
kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK tanácsi irányelv és
a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjár-
hatóságáról szóló 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/50/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) – nem teljesítette
az ezen irányelv 4. cikkéből eredő kötelezettségeit.
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Másodlagosan:

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség –

mivel nem közölte a Bizottsággal azokat a törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy megfeleljen a nagysebességű transzeurópai vasúti rend-
szer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK tanácsi
irányelv és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer
kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2001/16/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2004.
április 29-i 2004/50/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek – nem teljesítette az ezen irányelv 33. cikkéből eredő
kötelezettségeit;

– kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/50/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2006.
április 29-én lejárt.

(1) HL L 164., 114. o.; helyesbítés: HL L 220., 40. o.; magyar nyelvű
különkiadás 13. fejezet 34. kötet 838. o.

2007. május 22-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi

Köztársaság

(C-245/07. sz. ügy)

(2007/C 155/33)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Braun,
P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi
Köztársaság mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy nemzeti jogába átültesse a
nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjár-
hatóságáról szóló 96/48/EK tanácsi irányelv (1) és a hagyomá-
nyos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról
szóló 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2)
módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/50/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelvet (3), vagy egyébként ezeket a
rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal, nem teljesítette
ezen irányelvekből eredő kötelezettségeit.

– kötelezze a Németországi Szövetségi Köztársaságot a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/50/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2006.
április 30-án lejárt.

(1) HL L 235., 6. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet 17. kötet
152. o.

(2) HL L 110., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet 26. kötet
243. o.

(3) HL L 164., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet 34. kötet
838. o.

2007. május 24-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-250/07. sz. ügy)

(2007/C 155/34)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Patakia és D. Kukovec)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság azzal,
hogy előzetesen elmulasztott pályázati felhívást közzétenni,
illetőleg indokolatlanul késedelmeskedett a bejelentő részére
az ajánlata elutasításának indokolására vonatkozó válasz-
adással, nem teljesítette a vízügyi, energiaipari, szállítási és
távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljá-
rásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i
93/38/EGK tanácsi irányelv (1) 20. cikkének (2) bekezdéséből
eredő azon kötelezettségét, hogy az ajánlatok bemutatásának
eljárási cselekménye előtt pályázati felhívást tegyen közzé,
valamint a 93/38/EGK irányelv – az Európai Közösségek Bíró-
sága ítélkezési gyakorlatának megfelelően értelmezett – 41.
cikkének (4) bekezdéséből eredő kötelezettségét;

– a Bíróság kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselé-
sére.
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