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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
„Magában foglalja-e a 2004/12/EK irányelvvel (1) módosított 94/62/EK irányelv 3. cikkében meghatározott csomagolás
fogalma a »gurigákat« (rudak, csövek, hengerek), amelyekre a fogyasztók részére értékesített hajlékony termékek, például
papír vagy műanyag fóliák vannak feltekerve?”
(1)

A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/12/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 47, 26 . o.)

2015. június 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság
(C-314/15. sz. ügy)
(2015/C 294/50)
Az eljárás nyelve: francia
Felek
Felperes: Európai Bizottság (képviselők: O. Beynet és E. Manhaeve meghatalmazottak)
Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek
— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság, mivel nem biztosította összesen 15 agglomerációban, hogy a
10 000 és 15 000 lakosegyenérték közötti agglomerációk minden, az érzékeny területeken kívül kibocsátott települési
szennyvizét, illetve a 2 000 és 10 000 lakosegyenérték közötti agglomerációk édesvízbe és a torkolatokba kibocsátott
szennyvizét másodlagos kezelésnek vagy egy ezzel egyenértékű kezelésnek vessék alá, nem teljesítette a települési
szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (1) 4. cikkének (1) és (3) bekezdéséből eredő
kötelezettségeit.
— a Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
Keresetével a Bizottság azt kifogásolja, hogy Franciaország tizenöt agglomerációban nem megfelelően hajtotta végre a
települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvet.
A 91/271/EGK irányelv 4. cikke (1) és (3) bekezdésének értelmében a 10 000 és 15 000 lakosegyenérték (LE) közötti
agglomerációk minden, érzékeny területeken kívül kibocsátott szennyvizét, a 2 000 és 10 000 lakosegyenérték közötti
agglomerációknak pedig az édesvízbe és a torkolatokba kibocsátott szennyvizét gyűjtőrendszerbe kellett volna vezetni, és a
szennyvizet másodlagos vagy ezzel egyenértékű kezelésnek kellett volna alávetni legkésőbb 2005. december 31-ig.
(1)

HL L 135. 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 26. o.

A Cour constitutionnelle (Luxembourg) által 2015. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA kontra État du Grand-duché de
Luxembourg
(C-321/15. sz. ügy)
(2015/C 294/51)
Az eljárás nyelve: francia
A kérdést előterjesztő bíróság
Cour constitutionnelle

C 294/40
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Az alapeljárás felei
Felperes: ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA
Alperes: État du Grand-duché de Luxembourg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
„A módosított, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló, 2004.
december 23-i törvény 13. cikkének (6) bekezdése összeegyeztethető e az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003.
október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1), különösen a kibocsátási egységek ott előírt
kereskedelmi rendszere struktúrájával, amennyiben az lehetővé teszi a hatáskörrel rendelkező miniszter számára, hogy
előírja az ugyanezen törvény 12. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően kiosztott, de fel nem használt kibocsátási
egységek kártérítés nélküli teljes vagy részleges visszaadását, azzal, hogy e kérdés kiterjed arra is, hogy ténylegesen sor kerüle a kiosztott, de fel nem használt kibocsátási egységek visszaadására, mitöbb, igenlő válasz esetén a visszaadás minősítésére,
illetve az ilyen kibocsátási egységek esetleges vagyontárgynak minősítésére?”
(1)

HL L 275, 32. o.

Az Østre Landsret (Dánia) által 2015. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –
TDC A/S kontra Teleklagenævnet, Erhevs- og Vækstministeriet
(C-327/15. sz. ügy)
(2015/C 294/52)
Az eljárás nyelve: dán
A kérdést előterjesztő bíróság
Østre Landsret

Az alapeljárás felei
Felperes: TDC A/S
Alperesek: Teleklagenævnet, Erhevs- og Vækstministeriet

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK irányelv (Egyetemes szolgáltatási
irányelv) (1), beleértve annak 32. cikkét, megtiltja-e a tagállamoknak olyan szabályok elfogadását, amelyek nem teszik
lehetővé egy vállalkozás számára a tagállammal szemben olyan kereset előterjesztését, amelyben az említett irányelv
II. fejezetében nem szabályozott, további kötelező szolgáltatások biztosítása nettó költségeinek külön megtérítését kéri,
ha a vállalkozásnak az említett irányelv II. fejezetében szabályozott, egyetemes szolgáltatási kötelezettségeihez tartozó
egyéb szolgáltatásaiból származó nyeresége meghaladja a további kötelező szolgáltatások biztosításához kapcsolódó
veszteséget?
2) Az Egyetemes szolgáltatási irányelv megtiltja-e valamely tagállamnak olyan szabályok elfogadását, amelyek alapján a
vállalkozások csak akkor részesülhetnek az ezen irányelv II. fejezetének hatálya alá nem tartozó, további kötelező
szolgáltatások nyújtása nettó költségeinek a tagállam részéről történő megtérítésében, ha a nettó költségek méltánytalan
terhet jelentenek a szóban forgó vállalkozások számára?

