
A Bíróság (hatodik tanács) 2009. október 1-jei ítélete — az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság 

(C-575/08. sz. ügy) ( 1 ) 

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

előírt határidőn belüli átültetés elmaradása) 

(2009/C 282/27) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Peere 
és P. Dejmek, meghatalmazottak) 

Alperes: Belga Királyság (képviselő: D. Haven, meghatalmazott) 

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 
határidőben történő meghozatalának vagy közlésének elmulasz
tása 

Rendelkező rész 

1. A Belga Királyság — mivel az előírt határidőn belül nem fogadta 
el a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfeleléshez szükséges valamennyi törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezést — nem teljesítette az ezen 
irányelvből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Bíróság (ötödik tanács) 2009. október 6-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság 

(C-6/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/60/EK irányelv — 
Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása — Az előírt határ

időn belüli átültetés elmaradása) 

(2009/C 282/28) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Peere 
és P. Dejmek meghatalmazottak) 

Alperes: Belga Királyság (képviselő: D. Haven meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A pénzügyi rendszereknek a 
pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 
2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 
39., 15. o.) való megfeleléshez szükséges valamennyi rendel
kezés határidőn belüli meghozatalának vagy közlésének elmu
lasztása. 

Rendelkező rész 

1. A Belga Királyság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy megfeleljen a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának 
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette ezen irány
elvből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. szeptember 24-i ítélete — 
az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság 

(C-8/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2006/17/EK irányelv — Az 
emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére és vizs
gálatára vonatkozó technikai követelmények — Az előírt 

határidőn belüli átültetés elmaradása) 

(2009/C 282/29) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: 
C. Cattabriga és J. Sénéchal meghatalmazottak) 

Alperes: Belga Királyság (képviselő: D. Haven meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A 2004/23/EK európai parla
menti és tanácsi irányelvnek az emberi szövetek és sejtek 
adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó egyes tech
nikai követelmények vonatkozásában történő végrehajtásáról 
szóló, 2006. február 8-i 2006/17/EK bizottsági irányelvnek 
(HL L 38., 40. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések 
előírt határidőben történő meghozatalának vagy közlésének 
elmulasztása
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Rendelkező rész 

1. A Belga Királyság — mivel az előírt határidőn belül nem fogadta 
el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a 2004/23/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi szövetek és 
sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó egyes 
technikai követelmények vonatkozásában történő végrehajtásáról 
szóló, 2006. február 8-i 2006/17/EK bizottsági irányelvnek — 
nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. szeptember 22-i ítélete — 
az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság 

(C-9/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Közegészség — 2004/23/EK 
irányelv — Az emberi szövetek és sejtek adományozására, 
gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolá
sára és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások 
megállapítása — Az előírt határidőn belüli átültetés elma

radása) 

(2009/C 282/30) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: 
C. Cattabriga és J. Sénéchal meghatalmazottak) 

Alperes: Belga Királyság (képviselő: D. Haven meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az emberi szövetek és sejtek 
adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőr
zésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és bizton
sági előírások megállapításáról szóló, 2004. március 31-i 
2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 
102., 48. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet, 
291. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határ
időben történő meghozatalának vagy közlésének elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. A Belga Királyság — mivel az előírt határidőn belül nem fogadott 
el minden törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést, amely 
szükséges ahhoz, hogy megfeleljen az emberi szövetek és sejtek 
adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzé
sére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági 
előírások megállapításáról szóló, 2004. március 31-i 

2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem 
teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. október 1-jei ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság 

(C-100/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2007/14/EK irányelv — A 
2004/109/EK irányelv egyes rendelkezései végrehajtásának 

módja — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása) 

(2009/C 282/31) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Jelínek 
és P. Dejmek, meghatalmazottak) 

Alperes: Cseh Köztársaság (képviselő: M. Smolek, meghatalma
zott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A szabályozott piacra beveze
tett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonat
kozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 
2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására 
irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. 
március 8-i 2007/14/EK bizottsági irányelvnek (HL L 69., 27. 
o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn 
belüli elfogadásának elmaradása 

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 szabályo
zott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos infor
mációkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról 
szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására 
irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. március 
8-i 2007/14/EK bizottsági irányelvnek — nem teljesítette az 
ezen irányelv 24. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 113., 2009.5.16.
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