
Rendelkező rész 

1. A Cseh Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem 
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a fürdővizek 
minőségéről és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. február 15-i 2006/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő 
kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 24., 2010.1.30. 

A Bíróság (hatodik tanács) 2010. szeptember 23-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság 

(C-24/10. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2006/46/EK irányelv — 
Társasági jog — A társaságok éves beszámolója és konszoli
dált éves beszámolója — Az előírt határidőn belüli átültetés 

elmaradása) 

(2010/C 317/22) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Karanasou Apostolo
poulou és G. Braun meghatalmazottak) 

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

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 határidőben történő meghozatalának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. A Görög Köztársaság — 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 a szóban forgó irányelvből eredő 
kötelezettségeit 

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

( 1 ) HL C 63., 2010.3.13. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2010. szeptember 30-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Belga Királyság 

(C-36/10. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 96/82/EK és 2003/105/EK 
irányelv — A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek veszélyeinek ellenőrzése — A 12. cikk (1) bekezdé

sének második albekezdése — Nem megfelelő átültetés) 

(2010/C 317/23) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: Sipos A. és J.-B. Laignelot 
meghatalmazottak) 

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

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A 2003. december 16-i 
2003/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 
345., 97. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 
398. o.) módosított, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló, 1996. december 9-i 
96/82/EK tanácsi irányelvnek (HL 1997. L 10., 13. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 410. o.) való megfele
léshez szükséges valamennyi rendelkezés elfogadásának elmu
lasztása. 

Rendelkező rész 

1. A Belga Királyság — mivel az előírt határidőn belül nem fogadott 
el minden intézkedést a 2003. december 16-i 2003/105/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről 
szóló, 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv 12. cikke 
(1) bekezdése második albekezdésének megfelelő átültetése érde
kében — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.
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