
Rendelkező rész

1. A Bíróság megállapítja, hogy a Portugál Köztársaság – mivel nem
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
seket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a légi úton
történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított
segítségnyújtásról szóló, 2003. november 25-i 2003/110/EK
tanácsi irányelvnek – nem teljesítette az ezen irányelv 10. cikke
(1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2. A Bíróság a Portugál Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 42., 2007.2.24.

A Bíróság (hetedik tanács) 2007. szeptember 27-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál
Köztársaság

(C-5/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2003/109/EK irányelv –

Harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel
rendelkező állampolgárai – Az előírt határidőn belüli átültetés

elmaradása)

(2007/C 283/05)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Condou-Durande és P. Guerra e Andrade meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Fernandes és
F. Fraústo de Azevedo meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállá-
sáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irány-
elvnek (HL L 16., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet,
6. kötet, 272. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezéseknek
az előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1) A Portugál Köztársaság – mivel az előírt határidőn belül
nem fogadta el azokat a törvény, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a har-
madik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező
állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i
2003/109/EK tanácsi irányelvnek – nem teljesítette az ezen irány-
elvből eredő kötelezettségeit

2) A Portugál Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 42., 2007.2.24.

A Bíróság (hetedik tanács) 2007. szeptember 27-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

(C-93/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A nyilvánosság részvétele
egyes tervek és programok kidolgozásánál – Az előírt határ-

időn belül történő átültetés elmulasztása)

(2007/C 283/06)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Konstantinidis és J.-B. Laignelot meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság (képviselő: D. Haven meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A környezettel kapcsolatos egyes
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről,
valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz
való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 156., 17. o.;
magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 466. o.) való
megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli
meghozatalának elmulasztása
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