
Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A meghatározott jogi formájú 
társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont 
(konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok 
és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszoli
dált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a bizto
sítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról 
szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. 
június 14-i 2006/46/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvnek (HL L 224., 1. o.) való megfeleléshez szükséges rendel
kezések előírt határidőn belüli meghozatalának vagy közlésének 
elmulasztása. 

Rendelkező rész 

1. A Belga Királyság — mivel az előírt határidőben nem fogadta el 
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a meghatározott 
jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, 
az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, 
a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és 
konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a 
biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámo
lóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2006. június 14-i 2006/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezett
ségeit 

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

( 1 ) HL C 80., 2010.3.27. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2010. július 15-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség 

(C-8/10. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2006/46/EK irányelv — A 
társaságok éves beszámolója és konszolidált éves beszámolója 

— A határidőn belüli teljes átültetés hiánya) 

(2010/C 246/25) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

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

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schiltz 
meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A meghatározott jogi formájú 
társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont 
(konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok 
és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszoli
dált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a bizto
sítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról 
szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. 
június 14-i 2006/46/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvnek (HL L 224., 1. o.) való megfeleléshez szükséges vala
mennyi rendelkezés előírt határidőn belüli meghozatalának 
vagy közlésének elmulasztása. 

Rendelkező rész 

1. A Luxemburgi Nagyhercegség — mivel az előírt határidőben nem 
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a meghatá
rozott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 
78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról 
szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények 
éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló 
86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont 
(konszolidált) éves beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2006. június 14-i 2006/46/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az 
ezen irányelvből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 80., 2010.3.27. 

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

(C-19/10. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 273/2004/EK és 
111/2005/EK rendelet — Kábítószer-prekurzorok — Ellen 
őrzés és felügyelet az Unión belül — Az Unió és a harmadik 
országok közötti kereskedelem nyomon követése — Szankciók) 

(2010/C 246/26) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Oliver és S. Mortoni 
meghatalmazottak) 

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalma
zott és S. Fiorentino avvocato dello Stato)
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Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A kábítószer-prekurzorokról 
szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL L 47., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. 
fejezet, 8. kötet, 46. o.) 12. cikkének, valamint a kábítószer- 
prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti 
kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megálla
pításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanács 
rendelet (HL 2005. L 22., 1. o.) 31. cikkének való megfeleléshez 
szükséges rendelkezéseknek az előírt határidőn belül történő 
elfogadásának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. Az Olasz Köztársaság — mivel nem fogadta el egyrészt a kábí
tószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkét, másrészt pedig 
a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok 
közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK 
tanács rendelet 31. cikkét végrehajtó nemzeti intézkedéseket — 
nem teljesítette a hivatkozott rendeletekből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 80., 2010.3.27. 

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

(C-35/10. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2006/21/EK irányelv — 
Környezetvédelem — Hulladékkezelés — Bányászati kiter
melés — Az előírt határidőn belül történő átültetés hiánya) 

(2010/C 246/27) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Marghelis és J. Séné
chal meghatalmazottak) 

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és S. 
Menez meghatalmazottak) 

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. A Francia 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 a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 80., 2010.3.27. 

A T-94/08. sz., Centre de Coordination Carrefour kontra 
Bizottság ügyben 2010. március 18-án hozott ítélet ellen a 
Centre de Coordination Carrefour SNC által 2010. május 

21-én benyújtott fellebbezés 

(C-254/10. P. sz. ügy) 

(2010/C 246/28) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Fellebbező: Centre de Coordination Carrefour SNC (képviselők: X. 
Clarebout, C. Docclo és M. Pittie ügyvédek) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság 

A fellebbező kérelmei 

— A Bíróság nyilvánítsa a fellebbezést elfogadhatónak és 
megalapozottnak, 

— következésképpen helyezze hatályon kívül a megtámadott 
ítéletet, 

— következésképpen: 

— vagy utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé újabb hatá
rozat hozatala céljából;
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