
– 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.
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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
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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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