
Jogalapok és fontosabb érvek 

A 2006/24/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2007. szep
tember 15-én lejárt. Márpedig a jelen kereset benyújtásának 
időpontjáig az alperes nem tett meg minden, az irányelv átül
tetéséhez szükséges intézkedést, vagy legalábbis arról nem tájé
koztatta a Bizottságot. 

( 1 ) HL L 105., 54. o.; helyesbítés: HL L 50., 2009.2.21., 52. o. 

2010. augusztus 4-én benyújtott kereset — Európai 
Bizottság kontra Francia Köztársaság 

(C-395/10. sz. ügy) 

(2010/C 274/27) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Alcover San Pedro és 
V. Peere meghatalmazottak) 

Alperes: Francia Köztársaság 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy Franciaország — mivel nem 
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe
leljen az Európai Közösségen belüli térinformációs infrast
ruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 
2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 1 ), 
vagy legalábbis e rendelkezésekről nem értesítette a Bizott
ságot — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötele
zettségeit; 

— a Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezze a költségek vise
lésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A 2007/2/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2009. május 
14-én lejárt. Márpedig e kereset megindításának időpontjáig az 

alperes még nem tette meg az átültető intézkedéseket, vagy 
legalábbis azokról nem értesítette a Bizottságot. 

( 1 ) HL L 108., 1. o. 

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

(C-396/10. sz. ügy) 

(2010/C 274/28) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Alcover San Pedro és 
V. Peere 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 az Európai Közösségen belüli térinformá
ciós infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. 
március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvnek ( 1 ), vagy legalábbis e rendelkezésekről nem értesítette 
a Bizottságot — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő 
kötelezettségeit; 

— a Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezze a költ
ségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A 2007/2/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2009. május 
14-én lejárt. Márpedig e kereset megindításának időpontjáig az 
alperes még nem tette meg az átültető intézkedéseket, vagy 
legalábbis azokról nem értesítette a Bizottságot. 

( 1 ) HL L 108., 1. o.
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