
2006. május 11-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-216/06. sz. ügy)

(2006/C 165/33)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: S. Pardo
Quintillán és F. Simonetti meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok
kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyil-
vánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog
tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK (1)tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek, vagy legalábbis nem értesí-
tette az említett rendelkezésekről a Bizottságot – nem teljesí-
tette az említett irányelvből eredő kötelezettségeit.

– kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/35/EK irányelvnek a belső jogba való átültetésére
rendelkezésre álló határidő 2005. június 25-én lejárt.

(1) HL L 156., 17. o.

2006. május 12-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-218/06. sz. ügy)

(2006/C 165/34)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: D.
Maidani meghatalmazott)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy eleget tegyen a pénzügyi
konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek
és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint
a 73/239/EGK, 79/267/EGK, 92/49/EGK, 92/96/EGK,
93/6/EGK és 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a
98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvek módosításáról szóló, 2002. december 16-i
2002/87/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), illetve nem
tájékoztatta ezekről a Bizottságot, a Luxemburgi Nagyher-
cegség nem teljesítette a fenti irányelv alapján fennálló köte-
lezettségeit;

– kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2004. augusztus 11-én
lejárt.

(1) HL 2003. L 35., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4.
kötet, 340. o.

2006. május 12-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-219/06. sz. ügy)

(2006/C 165/35)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: N. Yerrell
meghatalmazott)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el a Bíróság
által a C-481/03. sz. ügyben 2004. szeptember 30-án hozott,
a 2001/12/EK (1) és a 2001/13/EK (2) irányelv végrehajtási
intézkedéseiről történő tájékoztatás elmulasztására vonat-
kozó ítélet (3) végrehajtásához szükséges intézkedéseket, a
Luxemburgi Nagyhercegség nem teljesítette a fenti irányelvek
és az EK 228. cikkének (1) bekezdése alapján fennálló kötele-
zettségeit;
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– kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget arra, hogy fizessen
a Bizottságnak a 2001/12/EK irányelvet illetően a C-481/03.
sz. ügyben hozott ítélet végrehajtására vonatkozó késedelem
idejére naponta 4 800 euró pénzbírságot, valamint a
2001/13/EK irányelvet illetően a C-481/03. sz. ügyben
hozott ítélet végrehajtására vonatkozó késedelem idejére
naponta 4800 euró pénzbírságot, a jelen ügyben hozandó
ítélet kihirdetése és a C-481/03. sz. ügyben hozott ítélet
végrehajtásának napjáig terjedő időszakra,

– kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget arra, hogy fizessen
átalányösszeget a Bizottságnak, amelynek összege a
2001/12/EK irányelvet illetően 1 000 euró napi tétel és a
C-481/03. sz. ügyben hozott ítélet kihirdetésének napja és az
ebben az ügyben hozandó ítélet kihirdetésének napja között
fennálló jogsértés napjai számának szorzata, valamint
ugyanez az összeg a 2001/13/EK irányelvet illetően; és

– kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság egyik szervezeti egysége sem kapott tájékoztatást a
Bíróságnak a C-481/03. sz. ügyben hozott ítéletével kapcso-
latban a Luxemburgi Nagyhercegség által tett intézkedésekről.

(1) A közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2001. február 26-i 2001/12/EK parla-
menti és tanácsi irányelv (HL L 75., 1. o.; magyar nyelvű különki-
adás 7. fejezet, 5. kötet, 376. o.)

(2) A vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2001. február 26-i 2001/13/EK parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 75., 26. o.; magyar nyelvű különkiadás 7.
fejezet, 5. kötet, 401. o.)

(3) Nem tették közzé.

2006. május 16-án benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-222/06. sz. ügy)

(2006/C 165/36)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D.
Maidani és G. Braun meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasz-
nálásának megelőzéséről szóló 91/308/EGK tanácsi
irányelv (1) módosításáról szóló, 2001. december 4-i
2001/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek –
nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

– kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő 2003.
június 15-én lejárt.

(1) HL L 344., 76. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet,
153. o.

2006. május 16-án benyújtott kereset – Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-223/06. sz. ügy)

(2006/C 165/37)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: G. Braun
meghatalmazott)

Alperes: a Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

– állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség – mivel
nem fogadta el meghatározott jogi formájú társaságok, a
bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóinté-
zetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról
szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és
91/674/EGK irányelvek módosításáról szóló, 2003. június
18-i 2003/51/EK európai parlamenti és tanács irányelv (1)
végrehajtásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazga-
tási rendelkezéseket, vagy mindenesetre ezekről nem tájékoz-
tatta a Bizottságot – nem teljesítette az irányelvből eredő
kötelezettségeit.
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