DA

C 253/18

Den Europæiske Unions Tidende

4.8.2014

2) Skal artikel 2, artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 6, stk. 1 og 3, i direktiv 2012/13/EU (2) fortolkes således, at
bestemmelserne er til hinder for at anordne, at en tiltalt person skal udpege en forkyndelsesbefuldmægtiget, såfremt
fristen til at indgive appel allerede begynder at løbe fra forkyndelsen for den forkyndelsesbefuldmægtigede, og det i
sidste ende ikke har nogen betydning, om den tiltalte person overhovedet får kendskab til tiltalen?
(1)
(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20.10.2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT
L 280, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22.5.2012 om ret til information under straffesager (EUT L 142, s. 1).

Sag anlagt den 20. maj 2014 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig
(Sag C-244/14)
(2014/C 253/23)
Processprog: tysk
Parter
Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Braun und J. Hottiaux, som befuldmægtigede)
Sagsøgt: Republikken Østrig

Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktiv 2004/49/EF, idet den ikke fuldt
ud har gennemført direktivets artikel 3, litra k), artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 2, artikel 17, stk. 1, artikel 19, stk. 2,
artikel 22, stk. 3 og artikel 25, stk. 3.
— Republikken Østrig tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Kommissionen har efter en undersøgelse af retstilstanden i Republikken Østrig anført betænkeligheder vedrørende den
korrekte gennemførelse af enkelte bestemmelser i direktiv 2004/49/EF (1). Betænkelighederne vedrører i det væsentlige
bestemmelser om sikkerhedscertificeringen og sikkerhedsgodkendelsen, den nationale sikkerhedsmyndighed, undersøgelserne, undersøgelsesorganet og anbefalinger på sikkerhedsområdet.
(1)

EUT L 164, s. 44.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 26. maj 2014 — Air
France — KLM mod Ministère des finances et des comptes publics
(Sag C-250/14)
(2014/C 253/24)
Processprog: fransk
Den forelæggende ret
Conseil d’État

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Air France — KLM
Sagsøgt: Ministère des finances et des comptes publics

