
A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 29-i ítélete (a 
Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgium) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Françoise-Eléonor 
Hanssens-Ensch (az Agenor SA felszámolója) kontra 

Európai Közösség 

(C-377/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Az EK 235. cikk és az EK 288. cikk második bekezdése — A 
Bíróság hatásköre az Európai Közösség ellen szerződésen 
kívüli felelősség megállapítása iránt indított kereset tekinte
tében — A belga Code des sociétés 530. cikkének (1) bekez
dése értelmében vett veszteségek kiegyenlítése iránti kereset — 
Részvénytársaság felszámolója által az Európai Közösség ellen 
benyújtott kereset — A tagállami bíróságok hatásköre ilyen 

keresetek tekintetében) 

(2010/C 246/20) 

Az eljárás nyelve: francia 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunal de commerce de Bruxelles 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch (az Agenor SA 
felszámolója) 

Alperes: Európai Közösség 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunal de commerce 
de Bruxelles — Az EK-Szerződés 288. cikke második bekezdé
sének értelmezése — A felszámoló által az Európai Közösség 
ellen amiatt indított, felelősség megállapítására iránti kereset, 
hogy az utóbbi egy gazdasági társaság tényleges irányítása 
során állítólag olyan súlyos és egyértelműen vétkes magatartást 
tanúsított, amely hozzájárult e társaság fizetésképtelenné válá
sához — A Bíróság hatásköre azon szerződésen kívüli felelősség 
megállapítása iránti keresetek tekintetében, amelyek a felszámo
lási eljárást szabályozó nemzeti rendelkezések alkalmazásán 
alapulnak 

Rendelkező rész 

Az Európai Közösséggel szemben indított, szerződésen kívüli felelősség 
megállapítása iránti kereset, még ha az érintett tagállam polgári jogi 
felelősségre vonatkozó általános szabályrendszerétől eltérő, különös jogi 
szabályt bevezető nemzeti szabályozáson alapul is, az EK 288. cikk 
második bekezdésével összefüggésben értelmezett EK 235. cikk alapján 
nem tartozik a nemzeti bíróságok hatáskörébe. 

( 1 ) HL C 312., 2009.12.19. 

A Bíróság (hatodik tanács) 2010. július 15-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság 

(C-512/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2006/66/EK irányelv — 
Elemek és akkumulátorok, valamint hulladékelemek és -akku
mulátorok — Az előírt határidőn belüli átültetés 

elmulasztása) 

(2010/C 246/21) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: I. Dimitriou és A. Margeli 
meghatalmazottak) 

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: N. Dafniou meghatalma
zott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az elemekről és akkumuláto
rokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (HL L 266., 1. o.; helyesbítés: HL L 
339., 2006.12.6., 39. o. és HL L 139., 2007.5.31., 39. 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 elemekről 
és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulá
torokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezé
séről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parla
menti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelvből 
eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 37., 2010.2.13.
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