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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: B.
Martenczuk és B. Stromsky meghatalmazottak), Sky Italia Srl
(képviselők: F. González Díaz abogado és F. Salerno ügyvéd)
Tárgy

2011.10.8.

2. A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 30., 2011.1.29.

A Törvényszék (második tanács) T-177/07. sz., Mediaset kontra
Bizottság ügyben 2010. június 15-én hozott ítéletével szemben
benyújtott fellebbezés, amelyben a Törvényszék elutasította a
2007. január 24-i C(2006) 6634 végleges bizottsági határozat
részleges megsemmisítésére irányuló keresetet, amely határozat
az Olaszország által 2004-ben és 2005-ben a televíziós műsor
szolgáltatás vételét fölfelszíni vagy vezetékes digitális techno
lógia révén interaktív digitális dekóderek fogyasztók általi
megvásárlásához vagy bérléséhez nyújtott állami támogatást a
közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította, mivel e
támogatás kizárja a televíziós műsorszolgáltatás műholdas digi
tális technológiával történő vételét biztosító digitális dekóde
keret (C 52/2005 [ex NN 88/2005, ex CP 101/2004] támo
gatás)

Az eljárás nyelve: francia
A kérdést előterjesztő bíróság

Rendelkező rész

Cour d'appel de Paris

A cour d'appel de Paris (Franciaország) által 2011. június
29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem —
Alexandre Achughbabian kontra Préfet du Val-de-Marne
(C-329/11. sz. ügy)
(2011/C 298/19)

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja.
2. A Mediaset SpA maga viseli saját költségeit, valamint az Európai
Bizottság és a Sky Italia Srl részéről felmerült költségeket.

Az alapeljárás felei
Felperes: Alexandre Achughbabian

(1) HL C 301., 2010.11.06.

A Bíróság (hetedik tanács) 2011. július 28-i ítélete —
Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság
(C-548/10. sz. ügy) (1)
(Tagállami kötelezettségszegés — 2007/2/EK irányelv —
Környezetvédelmi politika — Az Európai Közösségen belüli
térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) — Elektronikus
formátumú adatok cseréje és naprakésszé tétele — Hiányos
átültetés)
(2011/C 298/18)

Alperes: Préfet du Val-de-Marne

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Figyelemmel annak tárgyi hatályára, a 2008. december 16-i
2008/115/EK irányelvvel (1) ellentétes-e az olyan nemzeti szabá
lyozás, amely, mint a Code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile L 621-1. cikke, szabadságvesztés büntetés
alkalmazását írja elő harmadik ország állampolgárával szemben,
pusztán azon az alapon, hogy az állam területére való belépése
vagy ott tartózkodása jogellenes volt?

Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Alcover San Pedro és
C. Egerer meghatalmazottak)
Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselő: C. Pesendorfer megha
talmazott)

(1) A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak vissza
térésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és
eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (HL L 348., 98. o.)

Tárgy
Tagállami kötelezettségszegés — Az Európai Közösségen belüli
térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló,
2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek (HL L 108., 1. o.) való megfeleléshez szükséges
rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának vagy közlé
sének elmulasztása

2011. július 8-án án benyújtott kereset — Európai Bizottság
kontra Belga Királyság
(C-366/11. sz. ügy)
(2011/C 298/20)

Rendelkező rész
1. Az Osztrák Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem
fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel
kezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az Európai
Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakí
tásáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő
kötelezettségeit.

Az eljárás nyelve: francia
Felek
Felperes: Európai Bizottság (képviselők: I. Hadjiyiannis és A.
Marghelis meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság

