
származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkal-
mazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irány-
elvnek, a Németországi Szövetségi Köztársaság nem teljesítette
ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a
költségek viselésére.

(1) HL C 239., 2004.9.25.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(hatodik tanács)

2005. április 28.

a C-375/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Luxemburgi Nagyhercegség ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2002/58/EK irányelv –
Elektronikus hírközlés – Személyes adatok kezelése – Magán-
élet védelme – Természetes személyek védelme – Határidőre

történő átültetés elmulasztása)

(2005/C 143/19)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-375/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (megha-
talmazott: M. Shotter) kontra Luxemburgi Nagyhercegség
(meghatalmazott: S. Schreiner) ügyben, az EK 226. cikk alapján
kötelezettségszegés megállapítása iránt 2004. szeptember 1-jén
benyújtott kereset tárgyában, a Bíróság (hatodik tanács), tagjai
A. Borg Barthet tanácselnök, U. Lõhmus (előadó) és A. Ó.
Caoimh bírák, főtanácsnok: C. Stix-Hackl, hivatalvezető: R.
Grass, 2005. április 28-án meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:

1) Mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy megfeleljen az elektronikus hírközlési ágazatban a
személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védel-
méről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK tanácsi irányelvnek
(elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv), a Luxemburgi Nagy-
hercegség nem teljesítette ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek
viselésére.

(1) HL C 262., 2004.10.23.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(hatodik tanács)

2005. április 28.

a C-376/04. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra a
Belga Királyság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A 2002/58/EK irányelv –
Elektronikus hírközlés – Személyes adatok kezelése – Magán-
élet védelme – Természetes személyek védelme – Átültetés

elmulasztása határidőn belül)

(2005/C 143/20)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-376/04. sz. az Európai Közösségek Bizottsága (megha-
talmazott: M. Shotter) kontra a Belga Királyság (meghatal-
mazott: E. Dominkovits) ügyben, az EK 226. cikke alapján
2004. szeptember 2-án benyújtott kötelezettségszegés megálla-
pítása iránti kereset tárgyában, a Bíróság (hatodik tanács), tagjai:
A. Borg Barhet tanácselnök, U. Lõhmus (előadó) és A. Ó
Caoimh bírák, főtanácsnok: C. Stix-Hackl, hivatalvezető: R.
Grass, 2005. április 28-án meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:

1) Mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy megfeleljen az elektronikus hírközlési ágazatban a
személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védel-
méről szóló („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”), 2002.
július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és a tanácsi irány-
elvnek, a Belga Királyság nem teljesítette az irányelvből eredő köte-
lezettségeit.

2) A Bíróság kötelezi a Belga Királyságot a költségek viselésére.

(1) HL C 262., 2004.10.23.
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