
A Bíróság (hetedik tanács) 2010. július 29-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Belga Királyság 

(C-513/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2006/66/EK irányelv — 
Elemek és akkumulátorok, valamint hulladékelemek és -akku
mulátorok — Az előírt határidőben való átültetés elmaradása) 

(2010/C 246/22) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: V. Peere és A. Marghelis 
meghatalmazottak) 

Alperes: Belga Királyság (képviselő: T. Materne meghatalmazott 

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 valamennyi rendelkezés előírt 
határidőben való elfogadásának vagy közlésének elmaradása. 

Rendelkező rész 

1. A Belga Királyság — mivel az előírt határidőn belül nem hozta 
meg mindazokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézke
déseket, 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 Belga Királyságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 37., 2010.2.13. 

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. július 29-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság 

(C-515/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2006/21/EK irányelv — Az 
ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék keze

lése — Az előírt határidőn belül történő átültetés hiánya) 

(2010/C 246/23) 

Az eljárás nyelve: észt 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Marghelis és K. Saare
mäel-Stoilov meghatalmazottak) 

Alperes: Észt Köztársaság (képviselő: L. Uibo meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az ásványinyersanyag-kiterme
lőiparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK 
irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 102., 15. o.) 
való megfeleléshez szükséges valamennyi rendelkezés előírt 
határidőn belül történő elfogadásának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. Az Észt Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem 
fogadta el mindazon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az ásványi
nyersanyag-kitermelőiparban keletkező hulladék kezeléséről és a 
2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 
2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem 
teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság az Észt Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 63., 2010.3.13. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2010. július 29-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Belga Királyság 

(C-6/10. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2006/46/EK irányelv — 
Társaságok éves és összevont éves beszámolói — Az átülte
tésnek vagy a nemzeti átültető intézkedések közlésének az 

elmaradása) 

(2010/C 246/24) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Braun és L. de Schie
tere de Lophem, meghatalmazottak) 

Alperes: Belga Királyság (képviselők: M. Jacobs és J.–C. Halleux, 
meghatalmazottak)

HU C 246/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.9.11.


