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

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A viszontbiztosításról és a 
73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló, 
2005. november 16-i 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek (HL L 323., 1. o.) való megfeleléshez szükséges 
intézkedések előírt határidőn belüli elfogadásának vagy közlé
sének elmulasztása 

Rendelkező rész 

1) A Belga Királyság — mivel az előírt határidőn belüli nem fogadta 
el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a viszontbiztosításról 
és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. 
november 16-i 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvnek — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 6., 2009.1.10. 

A Bíróság (ötödik tanács) 2009. július 9-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és 

Észak-Írország Egyesült Királysága 

(C-556/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/36/EK irányelv — 
Szakmai képesítések elismerése — Az előírt határidőben 

való átültetés elmaradása) 

(2009/C 205/21) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H. 
Stølvbæk és A. A. Gilly meghatalmazottak) 

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 
(képviselő: H. Walker meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A szakmai képesítések elis
meréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 255., 22. o.) való 
megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli 
elfogadásának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága — mivel 
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel
kezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem 
teljesítette az irányelv 63. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2) A Bíróság Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát 
kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Bíróság (ötödik tanács) 2009. július 9-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és 

Észak-Írország Egyesült Királysága 

(C-557/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/35/EK irányelv — A 
hajók által okozott szennyezés és a jogsértésekre alkalmazandó 

szankciók bevezetése — Átültetés elmulasztása) 

(2009/C 205/22) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. 
Lozano Palacios és A. A. Gilly meghatalmazottak) 

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága. 
(képviselő: H. Walker meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A hajók által okozott szenn
yezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezeté
séről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/35/EK európai parla
menti és tanácsi irányelvnek való megfeleléshez szükséges 
rendelkezések előírt határidőben történő elfogadásának elmu
lasztása 

Rendelkező rész 

1) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága — mivel 
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel
kezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a hajók 
által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szank
ciók bevezetéséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/35/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az 
irányelvből eredő kötelezettségeit
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2) A Bíróság Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát 
kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. július 2-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi 

Nagyhercegség 

(C-567/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/36/EK irányelv — 
Szakmai képesítések elismerése — Az előírt határidőben 

való átültetés elmaradása) 

(2009/C 205/23) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H. 
Støvlbæk és V. Peere meghatalmazottak) 

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

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A szakmai képesítések elis
meréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 255., 22. o.) való 
megfeleléshez szükséges valamennyi intézkedés előírt határidőn 
belül történő meghozatalának, vagy azok közlésének elmulasz
tása 

Rendelkező rész 

1) A Luxemburgi Nagyhercegség — mivel nem fogadta el azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szük
ségesek ahhoz, hogy megfeleljen a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az irányelvből eredő köte
lezettségeit. 

2) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Bíróság (ötödik tanács) 2009. június 4-i végzése (a Hof 
van beroep te Brussel és a Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 

Belgische Staat kontra KBC Bank SA 

(C-439/07. és C-499/07. sz. egyesített ügyek) ( 1 ) 

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — 
EK 43. és EK 56. cikk — 90/435/EGK irányelv — 4. cikk (1) 
bekezdés — A kifizetett osztalékok kettős adóztatásának 
megszüntetésére irányuló nemzeti szabályozás — A kapott 
osztalékok összegének az anyavállalat adóalapjából kizárólag 
abban az esetben való levonása, amennyiben az anyavállalat 

adóköteles nyereségre tett szert) 

(2009/C 205/24) 

Az eljárás nyelve: holland 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Hof van beroep te Brussel, Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: Belgische Staat (a C-439/07. sz. ügyben), Beleggen, 
Risicokapitaal, Beheer NV (a C-499/07. sz. ügyben) 

Alperesek: KBC Bank NV (a C-439/07. sz. ügyben), Belgische 
Staat (a C-499/07. sz. ügyben) 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hof van beroep te 
Brussel — Az EK 43. és az EK 56. cikk, valamint a különböző 
tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóz
tatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/435/EGK 
tanácsi irányelv (HL L 225, 6. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. 
fejezet, 1. kötet, 147. o.) 4. cikke (1) bekezdése első franciabe
kezdésének és (2) bekezdésének értelmezése — A felosztott 
nyereség kettős adóztatásának megszüntetésére irányuló nemzeti 
rendelkezések — A véglegesen adózott jövedelmek levonására 
vonatkozó rendszer 

Rendelkező rész 

1) A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkal
mazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 
90/435/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének első fran
ciabekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan 
tagállami szabályozás, amely az ezen államban honos társaságnak 
másik tagállamban székhellyel rendelkező leányvállalata által kifi
zetett osztalékok adómentesítése érdekében előírja, hogy a hivatko
zott osztalékok az anyavállalat adóalapjának részét képezik, majd 
ezt követően abból 95 %-ban levonásra kerülnek, amennyiben az 
érintett adózási időszakban az egyéb adómentes nyereségek levo
nását követően nyereséges az anyavállalat, és amely azzal a követ
kezménnyel jár, hogy:
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