
tekintetében még nem született végleges bírósági határozat, amenn
yiben e rendelkezés akadályozza a hivatkozott adóval kapcsolatos 
visszaélésszerű gyakorlatra vonatkozó közösségi rendelkezéseknek az e 
jogvitában eljáró nemzeti bíróság általi figyelembevételét. 

( 1 ) HL C 79., 2008.3.29. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. szeptember 3-i ítélete — 
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia 

és Észak-Írország Egyesült Királysága 

(C-457/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/14/EK irányelv — 
Felelősségbiztosítás — Gépjárművek — Az előírt határidőn 

belüli átültetés elmaradása) 

(2009/C 256/10) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: N. Yerrell 
meghatalmazott) 

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 
(képviselő: L. Seeboruth meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A gépjármű-felelősségbiztosí
tásra vonatkozó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és 
90/232/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2000/26/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. május 
11-i 2005/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL 
L 149.,14. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt 
határidőben történő elfogadásának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága — mivel 
nem fogadta el az előírt határidőn belül azokat a törvényi, rende
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy megfeleljen a gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó 
72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és 90/232/EGK tanácsi 

irányelv, valamint a 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/14/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az 
irányelvből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 313, 2008.12.6. 

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. szeptember 3-i ítélete 
— az Európai Közösségek Bizottsága kontra Észt 

Köztársaság 

(C-464/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami közelezettségszegés — 2005/65/EK irányelv — 
Közlekedéspolitika — Kikötőlétesítmények védelme — Az 

előírt határidőben való átültetés elmaradása) 

(2009/C 256/11) 

Az eljárás nyelve: észt 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. 
Simonsson és K. Saaremäel-Stoilov meghatalmazottak) 

Alperes: Észt Köztársaság (képviselő: L. Uibo meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A kikötővédelem fokozásáról 
szóló, 2005. október 26-i 2005/65/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek (HL L 310., 28. o.) való megfeleléshez szük
séges rendelkezések előírt határidőn belül történő meghozata
lának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. Az Észt Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem 
fogadta el mindazon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a kikötővé
delem fokozásáról szóló, 2005. október 26-i 2005/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az 
ezen irányelvből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság az Észt Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 327., 2008.12.20.
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