
A Bíróság (harmadik tanács) 2010. március 4-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Írország 

(C-221/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 95/59/EK irányelv — A 
dohánygyártmányok fogyasztását érintő, a forgalmi adókon 
kívüli egyéb adók — A 9. cikk (1) bekezdése — A termékek 
legmagasabb kiskereskedelmi árának a gyártók és az impor
tőrök általi szabad meghatározása — A cigaretta kiskereske
delmi minimálárát előíró nemzeti szabályozás — Igazolás — 
A közegészség védelme — Az Egészségügyi Világszervezet 

Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye) 

(2010/C 113/09) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és W. Mölls 
meghatalmazottak) 

Alperes: Írország (képviselők: D. O’Hagan, meghatalmazott G. 
Hogan SC) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A dohánygyártmányok 
fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló, 
1995. november 27-i 95/59/EK tanácsi irányelv (HL L 291., 40. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 283. o.) 9. 
cikke (1) bekezdésének megsértése — A dohánygyártmányokra 
legalacsonyabb és legmagasabb kiskereskedelmi árakat előíró 
nemzeti jog 

Rendelkező rész 

1. Írország — mivel a cigarettákra legalacsonyabb és legmagasabb 
kiskereskedelmi árakat írt elő — nem teljesítette a 2002. február 
12-i 2002/10/EK tanácsi irányelvvel módosított, a dohánygyárt
mányok fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli egyéb adókról 
szóló, 1995. november 27-i 95/59/EK tanácsi irányelv 9. 
cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit. 

2. Írország — mivel elmulasztotta az ahhoz szükséges információk 
megküldését, hogy a Bizottság teljesíthesse a 2002/10 irányelvvel 
módosított 95/59 irányelv tiszteletben tartásának ellenőrzésére 
vonatkozó feladatát — nem teljesítette az EK 10. cikkből eredő 
kötelezettségeit. 

3. A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 

4. A Bíróság Írországot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 209., 2008.8.15. 

A Bíróság (második tanács) 2010. március 4-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság 

(C-241/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 93/43/EGK irányelv — A 
6. cikk (2) és (3) bekezdése — Helytelen átültetés — Külön
leges természetvédelmi területek — Projekt jelentős környezeti 
hatásai — Bizonyos tevékenységek „nem zavaró” jellege — 

Környezeti hatásvizsgálat) 

(2010/C 113/10) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Recchia 
és J.-B. Laignelot meghatalmazottak) 

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és A.-L. 
During meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A vadon élő állatok és növé
nyek védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv (HL L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. 
fejezet, 2. kötet, 102. o.) 6. cikke (2) és (3) bekezdésének hely
telen átültetése 

Rendelkező rész 

1. A Francia Köztársaság, mivel 

— egyrészt általánosságban írta elő, hogy a hatályban lévő törvé
nyek és rendeletek által engedélyezett feltételek mellett és terü
leteken a halászat, a haltenyésztési tevékenység, a vadászat és 
az egyéb vadgazdálkodási tevékenységek nem minősülnek 
zavaró vagy ilyen hatással járó tevékenységeknek, és 

— másrészt szisztematikusan mentesítette a hatásvizsgálati eljárás 
alól a Natura 2000 szerződésekben előírt építési munkát, 
munkálatot vagy rendezési munkát, és
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