
— a Bíróság a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselé
sére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A 2006/46/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2008. szep
tember 5-én lejárt. Márpedig a jelen kereset benyújtásának 
időpontjáig az alperes nem tett meg minden, az irányelv átül
tetéséhez szükséges intézkedést, vagy mindenestre arról nem 
tájékoztatta a Bizottságot. 

( 1 ) HL L 224., 1. o. 

2010. január 8-án benyújtott kereset — Európai Bizottság 
kontra Luxemburgi Nagyhercegség 

(C-8/10. sz. ügy) 

(2010/C 80/22) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Braun és 
L. de Schietere de Lophem meghatalmazottak) 

Alperesek: Luxemburgi Nagyhercegség 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség 
— mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy megfeleljen a meghatározott jogi formájú társaságok 
éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont 
(konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a 
bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról 
és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, vala
mint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) 
éves beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2006. június 14-i 2006/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 1 ), vagy legalábbis e 
rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal — nem teljesí
tette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit. 

— a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezze a költségek viselé
sére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A 2006/46/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2008. szep
tember 5-én lejárt. Márpedig a jelen kereset benyújtásának 
időpontjáig az alperes nem tett meg minden, az irányelv átül
tetéséhez szükséges intézkedést, vagy mindenestre arról nem 
tájékoztatta a Bizottságot. 

( 1 ) HL L 224., 1. o. 

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2010. 
január 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra 

Marishipping and Transport B.V. 

(C-11/10. sz. ügy) 

(2010/C 80/23) 

Az eljárás nyelve: holland 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Hoge Raad der Nederlanden 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Staatssecretaris van Financiën 

Alperes: Marishipping and Transport B.V. 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. A gyógyszeripari anyagoknak az 1987. július 23-i 
2658/87/EGK rendelet ( 1 ) I. melléklete I. része II. címe 
C. szakasza 1. pontjának i. alpontja szerinti — a 3. mellék
lete II. szakasza III. részében (mellékletek) szereplő, gyógy
szeripari anyagokat tartalmazó jegyzékkel összefüggésben 
értelmezett — vámmentessége az említett (vegyi) anyagnak 
csupán a tiszta állapotára korlátozódik? 

2. Milyen korlátozások támasztandók, ha az említett gyógysze
ripari anyagokhoz egyéb anyagok is hozzáadhatók? 

( 1 ) A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámta
rifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL 
L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 
382. o.).
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