
Rendelkező rész

1) A Máltai Köztársaság – mivel elmulasztotta közölni a poliklórozott
bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról
szóló, 1996. szeptember 16-i 96/59/EK tanácsi irányelv 11. cikké-
ben előírt terveket és vázlatos terveket – nem teljesítette a Cseh
Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság
és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az
Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló
okmány 54. cikkével együttesen olvasott e 11. cikkből eredő kötele-
zettségeit.

2) A Bíróság a Máltai Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 56., 2007.3.10.

A Bíróság (második tanács) 2007. december 6-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Ferriere Nord SpA

(C-516/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Verseny – Bizottsági határozat – Bírság –

Végrehajtás – 2988/74/EGK rendelet – Elévülés – Sérelmet
okozó aktus – Elfogadhatatlanság)

(2008/C 22/24)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő:
V. Di Bucci és F. Amato, meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Ferriere Nord SpA. (képviseli
W. Viscardini és G. Donà avvocati)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (első tanács) a T-153/04. sz., Ferriere
Nord SpA kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 27-én
hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítélettel az Első-
fokú Bíróság megsemmisítette az EGK-Szerződés 85. cikke alkal-
mazására vonatkozó eljárásban (IV/31.553 „hegesztettdrótháló”-
ügy) 1989. augusztus 2-án hozott 89/515/EGK bizottsági határ-
ozattal (HL L 260., 1. o.) a felperesre kiszabott bírság fennma-
radó részére vonatkozó, a 2004. február 5-i levéllel és a 2004.
április 13-i faxüzenettel közölt bizottsági határozatokat

Rendelkező rész

1) A Bíróság az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának a
T-153/04. sz., Ferriere Nord kontra Bizottság ügyben 2006. szep-
tember 27-én hozott ítéletét hatályon kívül helyezi.

2) A Ferriere Nord SpA-nak az EGK-Szerződés 85. cikke alkalmazá-
sára vonatkozó eljárásban (IV/31.553 „hegesztett drótháló-ügy”)
1989. augusztus 2-án hozott 89/515/EGK bizottsági határo-
zattal a Ferriere Nord SpA-ra kiszabott bírság fennmaradó részére
vonatkozó, a 2004. február 5-i levél és a 2004. április 13-án
kézhez vett fax által közölt bizottsági határozatok megsemmisítése
iránti keresete elfogadhatatlan.

3) A Bíróság a Ferriere Nord SpA-t kötelezi az elsőfokú és másodfokú
eljárások során felmerült költségek viselésére.

(1) HL C 42., 2007.2.27.

A Bíróság (hatodik tanács) 2007. november 29-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol
Királyság

(C-6/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2002/74/EK irányelv –

Munkavállalók védelme – Munkáltató fizetésképtelensége)

(2008/C 22/25)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
J. Eneregen és R. Vidal Puig meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: F. Díez Moreno meghatal-
mazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A munkáltató fizetésképtelen-
sége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/74/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 270., 10. o.,
magyar nyelvű különkiadás 5. kötet, 4. fejezet, 261. o.) való
megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőben
történő meghozatalának elmulasztása.
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Rendelkező rész

1) A Spanyol Királyság – mivel az előírt határidőn belül nem fogadta
el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a megfeleljen munkáltató fizetés-
képtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/74/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek – nem teljesítette ezen irányelvből
eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 56., 2007.3.10.

A Bíróság (hetedik tanács) 2007. november 29-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi
Nagyhercegség

(C-34/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2003/109/EK irányelv –

Harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendel-
kező állampolgárai – Az előírt határidőn belüli átültetés elma-

radása)

(2008/C 22/26)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő:
M. Condou-Durande meghatalmazott)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schiltz megha-
talmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállá-
sáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irány-
elvnek (HL 2004. L 16., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás
19. fejezet, 6. kötet, 272. o.) való megfeleléshez szükséges
rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1) A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel az előírt határidőn belül
nem fogadott el minden olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási
rendelkezést, amely szükséges ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik
országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgá-
rainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK

tanácsi irányelvnek – nem teljesítette a fenti irányelvből eredő köte-
lezettségeit.

2) A Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 69., 2007.3.24.

A Bíróság (hetedik tanács) 2007. december 6-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi

Nagyhercegség

(C-57/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2003/86/EK irányelv –

Családegyesítési jog – Az előírt határidőn belüli átültetés
elmulasztása)

(2008/C 22/27)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő:
M. Condou-Durande meghatalmazott)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schiltz megha-
talmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A családegyesítési jogról szóló,
2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelvnek
(HL L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6.
kötet, 224. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt
határidőn belül történő elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1) A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel az előírt határidőn belül
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a családe-
gyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi
irányelvnek – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettsé-
geit.

2) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek vise-
lésére.

(1) HL C 95., 2007.4.28.
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