
Rendelkező rész 

1) A Görög Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy megfeleljen a közúti szállításra vonatkozó egyes szoci
ális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 
3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltéte
leiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezé
séről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette a 2006/22 irányelvből 
eredő kötelezettségeit. 

2) A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 223., 2008.8.30. 

A Bíróság (ötödik tanács) 2009. március 24-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi 

Nagyhercegség 

(C-331/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Környezeti felelősség — 
2004/35/EK irányelv — A környezeti károk megelőzése és 

felszámolása) 

(2009/C 113/25) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet 
és U. Wölker meghatalmazottak) 

Alperes: a Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schiltz 
meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A környezeti károk megelőzése 
és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 
2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek (HL L 143., 56. o.; magyar nyelvű különkiadás 
15. fejezet, 8. kötet, 357. o.) való megfeleléshez szükséges 
rendelkezések elfogadásának elmulasztása. 

Rendelkező rész 

1) A Luxemburgi Nagyhercegség — mivel az előírt határidőn belül 
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel
kezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a környe
zeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen 
irányelv 19. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi költségek vise
lésére. 

( 1 ) HL C 272., 2008.10.25. 

A Bíróság (hatodik tanács) 2009. március 12-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság 

(C-342/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 96/82/EK irányelv — A 11. 
cikk (1) bekezdésének c) pontja — Külső vészhelyzeti tervek 

kidolgozásának elmulasztása — Hiányos átültetés) 

(2009/C 113/26) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet 
és Sipos A. meghatalmazottak) 

Alperes: Belga Királyság (képviselő: T. Materne meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló, 
1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv (HL L 10., 13. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 410. o.) 9. 
cikkének hatálya alá tartozó üzemeken kívül végrehajtandó 
intézkedésekről szóló külső vészhelyzeti tervek kidolgozásának 
elmulasztása 

Rendelkező rész 

1) A Belga Királyság — mivel nem biztosította külső vészhelyzeti 
tervek kidolgozását a 2003. december 16-i 2003/105/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről 
szóló, 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv 9. cikkében 
meghatározott valamennyi üzem vonatkozásában — nem teljesí
tette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit. 

2) A Bíróság a Belga Királyságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 285., 2008.11.8. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. március 12-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Szlovén Köztársaság 

(C-402/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2004/35/EK irányelv — 
Környezeti felelősség a környezeti károk megelőzése és felszá
molása tekintetében — Az előírt határidőn belüli átültetés 

elmaradása) 

(2009/C 113/27) 

Az eljárás nyelve: szlovén 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: U. 
Wölker és V. Kovačič meghatalmazottak) 

Alperes: Szlovén Köztársaság (képviselő: A. Vran meghatalma
zott)
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