
Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az energiafelhasználó 
termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények 
megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, 
illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 
2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 
191., 29 o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt 
határidőn belül történő elfogadásának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. A Görög Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem 
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az energia
felhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követel
mények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK 
tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 
2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem 
teljesítette ezen irányelvből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 153., 2009.7.4. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2010. június 24-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság 

(C-478/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Részvénytársaságok egyesülése vagy szétválása — Független 
szakértő által készítendő jelentésre vonatkozó követelmény — 

Az előírt határidőn belüli átültetés elmulasztása) 

(2010/C 221/22) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: S. La Pergola és M. Kara
nasou Apostolopoulou meghatalmazottak) 

Alperes: Görög Köztársaság (képviselők: N. Dafniou és V. Karra 
meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A 78/855/EGK és a 
82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szakértő által a 

részvénytársaságok egyesülése vagy szétválása alkalmával készí
tendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2007. november 13-i 2007/63/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfeleléshez szükséges 
rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. A Görög Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem 
fogadta el a 78/855/EGK és a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek 
a független szakértő által a részvénytársaságok egyesülése vagy 
szétválása alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó követelmény 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. november 13-i 
2007/63/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel
kezéseket — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezett
ségeit. 

2. A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 24., 2010.1.30. 

A Bíróság (nagytanács) 2010. június 22-i ítélete (a Cour de 
Cassation — Franciaország előzetes döntéshozatal iránti 
kérelme) — Aziz Melki (C-188/10) és Sélim Abdeli 

(C-189/10) elleni büntetőeljárás. 

(C-188/10, C-189/10. sz. egyesített ügyek) ( 1 ) 

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 267. cikk 
— Annak vizsgálata, hogy valamely nemzeti törvény megfelel 
e mind az uniós jognak, mind pedig a nemzeti alkotmánynak 
— Az alkotmányosság vizsgálatára irányuló valamely 
közbenső eljárás előzetes jellegét előíró nemzeti szabályozás 
— EUMSZ 67. cikk — Személyek szabad mozgása — Határ
ellenőrzés megszüntetése a belső határokon — 562/2006/EK 
rendelet — A 20. és 21. cikk — Franciaországnak a Schen
geni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményben részes 
államokkal közös szárazföldi határától húzódó 20 kilométeres 
sávban a személyazonossági ellenőrzéseket megengedő nemzeti 

szabályozás) 

(2010/C 221/23) 

Az eljárás nyelve: francia 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Cour de Cassation

HU C 221/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.8.14.


