
Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság — mivel 
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe
leljen a tőzsdén jegyzett társaságokban az egyes részvényesi 
jogok gyakorlásáról szóló, 2007. július 11-i 2007/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 1 ), vagy legalábbis 
e rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte — nem telje
sítette a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit; 

— a Bíróság a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselé
sére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A 2007/36/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2009. 
augusztus 3-án lejárt. Márpedig a jelen kereset indításakor az 
alperes még nem fogadta el az irányelv átültetéséhez szükséges 
intézkedéseket, vagy legalábbis arról nem értesítette a Bizott
ságot. 

( 1 ) HL L 184., 17. o. 

A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült 
Királyság) által 2010. augusztus 4-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem — Dermod Patrick O’Brien 
kontra Ministry of Justice (korábban Department for 

Constitutional Affairs) 

(C-393/10. sz. ügy) 

(2010/C 274/25) 

Az eljárás nyelve: angol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Supreme Court of the United Kingdom 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Dermod Patrick O’Brien 

Alperes: Ministry of Justice (korábban Department for Constitu
tional Affairs) 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. A nemzeti jogra hárul-e annak meghatározása, hogy a bírói 
kar mint egész tagjai a Keretmegállapodás 2. szakasza 1. 
bekezdésének hatálya alá tartozó olyan munkavállalóknak 
minősülnek-e vagy sem, akik munkaszerződéssel vagy 
munkaviszonnyal rendelkeznek, vagy létezik olyan közös
ségi szabály, amely alapján ezt a kérdést el kell dönteni? 

2. Amennyiben a bírói kar mint egész tagjai olyan, a Keretme
gállapodás 2. szakasza 1. bekezdésének hatálya alá tartozó 
munkavállalók, akik munkaszerződéssel vagy munkavi
szonnyal rendelkeznek, megengedhető-e, hogy a nemzeti 
jog hátrányosan megkülönböztesse a) a teljes munkaidőben 
és a részmunkaidőben foglalkoztatott bírákat vagy b) a 
különböző fajtájú részmunkaidőben foglalkoztatott bírákat 
a nyugdíjjáradék biztosítása tekintetében? 

2010. augusztus 4-én benyújtott kereset — Európai 
Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség 

(C-394/10. sz. ügy) 

(2010/C 274/26) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Troosters és J. Séné
chal meghatalmazottak) 

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség 
— mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy megfeleljen a nyilvánosan elérhető elektronikus hírköz
lési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő háló
zatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott 
adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosítá
sáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parla
menti és tanácsi irányelvnek ( 1 ), vagy legalábbis e rendelke
zéseket nem közölte a Bizottsággal — nem teljesítette az 
ezen irányelv 15. cikkéből eredő kötelezettségeit; 

— a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezze a költségek viselé
sére.
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