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Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi 
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(C-424/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Elektronikus hírközlés — 
2002/19/EK irányelv — 2002/21/EK irányelv — 2002/22/EK 
irányelv — Hálózatok és szolgáltatások — Nemzeti szabá

lyozás — Új piacok) 

(2010/C 113/03) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Braun és A. Nijenhuis 
meghatalmazottak) 

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: M. 
Lumma meghatalmazott, C. Koenig professzor, S. Loetz Recht
sanwalt) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az elektronikus hírközlő háló
zatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, vala
mint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 
2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („hozzáférési 
irányelv”) (HL L 108., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. 
fejezet, 29. kötet, 323. o.) 8. cikke (4) bekezdésének, az elekt
ronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgálta
tások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirá
nyelv”) (HL L 108., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. 
fejezet, 29. kötet, 349. o.) 6. és 7. cikkének, 8. cikke (1) és 
(2) bekezdésének 15. cikke (3) bekezdésének és 16. cikkének, 
valamint az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatá
sokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 
7-i európai parlamenti és tanácsi irányelv („egyetemes szolgálta
tási irányelv”) (HL L 108., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 
13. fejezet, 29. kötet, 367. o.) 17. cikke (2) bekezdésének a 
megsértése — Az „új piacok” meghatározása, elemzése és szabá
lyozása — Az „új piacokat” általánosan meghatározó, és az e 
piacoknak a nemzeti szabályozó hatóságok általi szabályozására, 
valamint a piacok meghatározását és elemzését érintő intézke
déseket szabályozó közösségi jogszabályok által előírt konzultá
ciós eljárás alkalmazására vonatkozóan korlátozó feltételeket 
előíró nemzeti szabályozás 

Rendelkező rész 

1. A Németországi Szövetségi Köztársaság — azáltal, hogy elfogadta 
a távközlésről szóló, 2004. június 22-i törvény (Telekommunika
tionsgesetz) 9a. §-át — megszegte az elektronikus hírközlő háló
zatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, 
valamint az azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 

2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (hozzáférési 
irányelv) 8. cikke (4) bekezdéséből, az elektronikus hírközlő háló
zatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályo
zásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (keretirányelv) 6. cikkétől a 8. cikke 
(1) és (2) bekezdéséig terjedő rendelkezésekből, 15. cikke (3) 
bekezdéséből és 16. cikkéből, továbbá 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) 17. cikke (2) bekezdé
séből eredő kötelezettségeit. 

2. A Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a költségek vise
lésére. 

( 1 ) HL C 283., 2007.11.24. 

A Bíróság (nagytanács) 2010. március 9-i ítélete — Európai 
Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság 

(C-518/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 95/46/EK irányelv — A 
személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelme és ezen adatok szabad áramlása — A 28. cikk (1) 
bekezdése — Nemzeti felügyeleti hatóságok — Függetlenség 

— E hatóságok felett gyakorolt közigazgatási felügyelet) 

(2010/C 113/04) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Docksey, C. Laden
burger és H. Krämer, meghatalmazhottak) 

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: M. 
Lumma és J. Möller, meghatalmazottak) 

A felperest támogató beavatkozó: az európai adatvédelmi biztos 
(képviselő: H. Hijmans és A. Scirocco, meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A személyes adatok feldolgo
zása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.) 28. cikke (1) bekez
dése második mondatának megsértése — A tagállamokat
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