
Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2006. február 16-án lejárt.

(1) HL L 24., 33. o.

2007. szeptember 7-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Írország

(C-412/07. sz. ügy)

(2007/C 247/26)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: R. Vidal
Puig meghatalmazott, M. Petite meghatalmazott)

Alperes: Írország

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy Írország – mivel nem fogadta el
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik
országok közösségi repülőtereket használó légi járműveinek
biztonságáról szóló, 2004. április 21-i 2004/36/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis azokat a
Bizottsággal nem közölte – nem teljesítette a szóban forgó
irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze Írországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2006. április 30-án lejárt.

(1) HL L 143., 76. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet,
182. o.

2007. szeptember 11-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-417/07. sz. ügy)

(2007/C 247/27)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: R. Vidal
Puig meghatalmazott)

Alperes: a Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség –

mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
megfeleljen a harmadik országok közösségi repülőtereket
használó légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004.
április 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (1), vagy legalábbis a kérdéses rendelkezéseket a Bizott-
sággal nem közölte – nem teljesítette a szóban forgó irány-
elvből eredő kötelezettségeit;

– a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/36/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2006.
április 30-án lejárt.

(1) HL L 143., 76. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet,
182. o.

A Bíróság második tanácsa elnökének 2007. július 11-i
végzése (Cour d'appel de Bruxelles – Belgium előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Belgacom Mobile SA kontra
Institut belge des services postaux et des télécommu-

nications

(C-190/06. sz. ügy) (1)

(2007/C 247/28)

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 154., 2006.7.1.

2007.10.20.C 247/20 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


