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

Tárgy 

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkenté
séről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (HL L 24., 8. o.) való megfeleléshez szük
séges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának vagy 
közlésének elmaradása — A talajba, levegőbe vagy a vízbe 
történő kibocsátásokra és a szennyezésre valószínűleg jelentős 
negatív hatást gyakorló meglévő létesítmények 

Rendelkező rész 

1. A Belga Királyság — mivel a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 
2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének 
(1) bekezdése szerinti, 2007. október 30-ig tartó határidő lejárta 
ellenére Vallónia tartományban engedélyezte a meglévő, 3., 7., 9., 
10., 13. cikkben, a 14. cikk a) és b) pontjában, és a 15. cikk (2) 
bekezdésében előírt követelményeknek nem megfelelő létesítmények 
működését — nem teljesítette az említett irányelvből eredő kötele
zettségeit. 

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

( 1 ) HL C 220., 2009.9.12. 

Az Elsőfokú Bíróság (nyolcadik tanács) T-141/09. sz., Hans 
Molter kontra Németországi Szövetségi Köztársaság 
ügyben 2009. augusztus 12-én hozott végzése ellen Hans 
Molter által 2009. szeptember 10-én benyújtott fellebbezés 

(C-361/09. P. sz. ügy) 

(2010/C 113/21) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Fellebbező: Hans Molter (képviselő: T. Damerau Rechtsanwalt) 

A másik fél az eljárásban: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Az Európai Unió Bírósága (ötödik tanács) 2010. február 5-én 
hozott végzésével a fellebbezést elutasította, és akként rendelke
zett, hogy a fellebbező maga viseli a saját költségeit. 

A Juzgado de lo Contencioso Administrativo n o 3 de 
Almería (Spanyolország) által 2009. október 2-án 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 
Águeda Sáenz Morales kontra Consejería para la Igualdad 

y Bienestar Social 

(C-389/09. sz. ügy) 

(2010/C 113/22) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo no3 de Almería 
(Spanyolország) 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Águeda María Sáenz Morales 

Alperes: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

2010. január 20-i végzésével a Törvényszék (hatodik tanács) az 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyilvánvalóan elfogadha
tatlannak nyilvánította. 

A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2010. január 
13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 
Nagy Károly kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal 

(C-21/10. sz. ügy) 

(2010/C 113/23) 

Az eljárás nyelve: magyar 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Fővárosi Bíróság 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Nagy Károly 

Alperes: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

HU 2010.5.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 113/15


