
A Bíróság (második tanács) 2008. szeptember 11-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Litván
Köztársaság

(C-274/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2002/22/EK irányelv – Egye-
temes szolgáltatás, valamint az elektronikus hírközlő hálóza-
tokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
felhasználói jogok – A 26. cikk (3) bekezdése – Egységes
európai segélyhívószám – A hívó helyére vonatkozó információ

rendelkezésre bocsátása)

(2008/C 285/15)

Az eljárás nyelve: litván

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Braun
és A. Steiblytė meghatalmazottak)

Alperes: Litván Köztársaság (képviselő: D. Kriaučiūnas meghatal-
mazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az egyetemes szolgáltatásról,
valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz 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.) 26. cikke (3) bekezdésének való megfeleléshez szük-
séges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmu-
lasztása.

Rendelkező rész

1) A Litván Köztársaság – azáltal, hogy gyakorlatilag nem biztosí-
totta azt, hogy a „112” egységes európai segélyhívószámra irányuló
valamennyi, nyilvános telefonhálózatokon keresztül történő hívás
esetében, a műszakilag megvalósítható mértékben, a sürgősségi
feladatot ellátó hatóságok rendelkezésére bocsássák a hívó helyére
vonatkozó információt – nem teljesítette az egyetemes szolgálta-
tásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektro-
nikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról
szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) 26. cikkének
(3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

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

(1) HL C 183., 2007.8.4.

A Bíróság (hatodik tanács) 2008. szeptember 11-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz
Köztársaság

(C-447/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – EK 39. cikk – Közszolgá-
latban történő foglalkoztatás – Hajóskapitányok és -tisztek
(első tisztek) – Közhatalmi előjogok biztosítása a fedélzeten –

A lobogó szerinti tagállam állampolgárságának követelménye)

(2008/C 285/16)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet
és L. Pignataro-Nolin meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. Braguglia meghatalma-
zott és S. Fiorentino avvocato dello Stato)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK 39. cikk megsértése – A
kapitányi és első tiszti foglalkoztatást a tagállam lobogója alatt
közlekedő valamennyi hajóra vonatkozóan e tagállam állampol-
gárai számára fenntartó nemzeti szabályozás

Rendelkező rész

1) Az Olasz Köztársaság – mivel jogrendjében az olasz lobogó alatt
közlekedő valamennyi hajóra vonatkozóan a kapitányi és a tiszti
(első tiszti) feladatok ellátásához követelményként olasz állampol-
gárságot írt elő – nem teljesítette az EK 39. cikkből eredő kötele-
zettségeit.

2) A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 297., 2007.12.8.
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