
Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hof van Cassatie van 
België — A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 
2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet („Brüsszel 
I.”) (HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. 
kötet, 42. o.) 43. cikke (1) bekezdésének értelmezése — A fél 
fogalma — Az adósának nevében és javára keresetet benyújtó 
hitelező — A végrehajthatóság megállapítására irányuló kérelem 
tárgyában hozott határozat. 

Rendelkező rész 

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a hatá
rozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 
44/2001/EK tanácsi rendelet 43. cikkének (1) bekezdését úgy kell 
értelmezni, hogy az adós hitelezője nem nyújthat be jogorvoslatot a 
végrehajthatóság megállapítására irányuló kérelem tárgyában hozott 
határozat ellen, ha nem vett részt peres félként abban a jogvitában, 
amelynek keretében ugyanazon adós másik hitelezője kérte a végrehajt
hatóság megállapítását. 

( 1 ) HL C 183., 2008.7.19. 

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. április 23-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság 

(C-321/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/29/EK irányelv — 
Vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatai a belső piacon — Az előírt határ

időn belüli átültetés elmulasztása) 

(2009/C 141/31) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: W. Wils 
és E. Adsera Ribera, meghatalmazottak) 

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: B. Plaza Cruz, meghatal
mazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A belső piacon az üzleti vállal
kozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, 
a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek („Irányelv 
a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) (HL L 149., 22. 
o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn 
belüli elfogadásának elmulasztása. 

Rendelkező rész 

1) Mivel a Spanyol Királyság nem fogadta el az előírt határidőn belül 
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi 
irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 
2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
ról”), nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 223., 2008.8.30. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. április 2-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság 

(C-401/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 96/82/EK irányelv — A 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyei 
— 11. cikk (1) bekezdés c) pontja — Az üzemek területén 
kívül teendő intézkedésekre vonatkozó egyes külső vészhelyzeti 
tervek készítése — Az előírt határidőn belüli átültetés elma

radása) 

(2009/C 141/32) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: B. 
Schima és A. Sipos meghatalmazottak) 

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselő: E. Riedl meghatalma
zott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A 2003/105/EK irányelvvel 
módosított, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenőrzéséről szóló, 1996. december 9-i 96/82/EK 
tanácsi irányelv (HL L 10., 13. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. 
fejezet, 2. kötet, 410. o.) 11. cikke (1) bekezdése c) pontjának 
megsértése — Az üzemek területén kívül teendő intézkedésekre 
vonatkozó egyes külső vészhelyzeti tervek készítésének elmu
lasztása. 

Rendelkező rész 

1) Az Osztrák Köztársaság — mivel nem biztosította külső vészhely
zeti terv készítését a 2003. december 16-i 2003/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a veszélyes anya
gokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló,
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1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv 9. cikke rendel
kezéseinek hatálya alá tartozó valamennyi üzem vonatkozásában 
— nem teljesítette az említett irányelv 11. cikke (1) bekezdésének 
c) pontjából eredő kötelezettségeit. 

2) A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 327., 2008.12.20. 

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. április 23-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság 

(C-493/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/56/EK irányelv — A 
tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesülése — Az 

előírt határidőn belüli átültetés elmaradása) 

(2009/C 141/33) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: I. Dimit
riou és P. Dejmek meghatalmazottak) 

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

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A tőkeegyesítő társaságok 
határokon átnyúló egyesüléséről szóló, 2005. október 26-i 
2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 
310., 1. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt 
határidőn belüli 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 a tőkeegye
sítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló, 2005. 
október 26-i 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvnek — nem teljesítette ezen irányelv 19. cikkének első bekez
déséből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 6., 2009.1.10. 

A Bíróság 2009. március 24-i végzése (a Rechtbank van 
koophandel Hasselt (Belgium) előzetes döntéshozatal 
iránti kérelme) — NV de Nationale Loterij kontra BVBA 

Customer Service Agency 

(C-525/06. sz. ügy) ( 1 ) 

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában hozott végzés 
elleni fellebbezés — Másodfokú bíróság, amely maga dönt az 

alapeljárásban — A válasz okafogyottsága) 

(2009/C 141/34) 

Az eljárás nyelve: holland 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Rechtbank van koophandel Hasselt 

Az alapeljárás felei 

Felperes: NV de Nationale Loterij 

Alperes: BVBA Customer Service Agency 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rechtbank van koop
handel te Hasselt — Az EK 49. cikk értelmezése — Nemzeti 
lottótársaság, amely valamely tagállam területén törvényi mono
póliummal rendelkezik a játéktól való függőség korlátozása 
érdekében, de amely rendszeresen reklámozza a lottójátékban 
való részvételt — Nemzeti jogszabály, amely a nemzeti lottó
társaság engedélye nélkül más nyereségorientált vállalkozások 
számára megtiltja a közös részvételi formanyomtatványok 
eladását 

Rendelkező rész 

A C-525/06. sz. ügyben előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti 
kérelemre nem szükséges válaszolni. 

( 1 ) HL C 42., 2007.02.24. 

A Bíróság 2009. január 20-i végzése — Mebrom NV kontra 
az Európai Közösségek Bizottsága 

(C-374/07. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — A Bizottság szerződésen kívüli felelőssége — 
Határozott és tényleges kár — A tények és bizonyítékok hely

telen megítélése — Bizonyítási teher) 

(2009/C 141/35) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Mebrom NV (képviselők: K. Van Maldegem és C. Mereu 
ügyvédek) 

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (kép
viselő: X. Lewis meghatalmazott)
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