
– kötelezze az Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2005. január 1-jén
lejárt.

(1) HL L 178., 16.o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet,
273. o.

2006. május 16-án benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-224/06. sz. ügy)

(2006/C 165/38)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G.
Braun és J. R. Vidal Puig, 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 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (1) az elfogadott piaci gyakorlatok, az árualapú szár-
maztatott ügyletekre vonatkozó bennfentes információ foga-
lommeghatározása, a bennfentesek jegyzékének összeállítása,
a vezető tisztségviselők ügyleteinek bejelentése és a gyanús
ügyletek bejelentése tekintetében történő végrehajtásáról
szóló, 2004. április 29-i 2004/72/EK bizottsági irány-
elvnek (2), vagy legalábbis nem közölte ezeket a Bizottsággal
– nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/72/EK irányelv nemzeti jogba való átültetésére előírt
határidő 2004. október 12-én lejárt.

(1) HL L 96, 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet,
367. o.

(2) HL L 162, 70. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet,
413. o.

2006. május 17-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-226/06. sz. ügy)

(2006/C 165/39)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet
és I. Kaufmann-Bühler 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 munkavállalók munkahelyi biztonságának és
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések beveze-
téséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi
irányelv (1) 2. cikkének, 10. cikke (1) bekezdésének, valamint
12. cikke (3) és (4) bekezdésének – nem teljesítette az EK 10.
és 249. cikkből eredő kötelezettségeit.

– kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 89/391/EGK irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő
1992. december 31-én lejárt.

A Bizottság azt kifogásolja, hogy a Francia Köztársaság nem
teljesítette a 89/391/EGK irányelv 2. cikkéből, 10. cikkének (1)
bekezdéséből, valamint 12. cikkének (3) és (4) bekezdéséből
eredő kötelezettségeit, mivel nem fogadta el az irányelvnek a
francia jogba történő átültetéshez szükséges rendelkezéseket.

(1) HL L 183., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet,
349. o.

2006. május 17-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Belga Királyság

(C-227/06. sz. ügy)

(2006/C 165/40)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: B.
Schima és B. Stromsky meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság
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