
Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciel: T. Materne, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Nieprzyjęcie lub niepoinformowanie o przyjęciu w przewi
dzianym terminie przepisów niezbędnych do zastosowania się 
w regionie walońskim do treści art. 5 ust. 1 dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 
2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszcze
niom i ich kontroli (Dz.U. L 24, s. 8) — Istniejące instalacje, 
mogące mieć wpływ na emisje do powietrza, środowiska 
wodnego lub gleby oraz na zanieczyszczenie 

Sentencja 

1) Zezwalając na funkcjonowanie w regionie walońskim istniejących 
instalacji, które nie spełniały wymogów przewidzianych w art. 3, 
7, 9, 10, 13, art. 14 lit. a) i b) oraz art. 15 ust. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 
2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszcze
niom i ich kontroli, pomimo upływu przypadającego na dzień 
30 października 2007 r. terminu przewidzianego w art. 5 ust. 
1 tej dyrektywy, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom 
ciążącym na nim na mocy wskazanej dyrektywy. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami. 

( 1 ) Dz.U. C 220 z 12.09.2009. 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji 
(ósma izba) wydanego w dniu 12 sierpnia 2009 r. w 
sprawie T-141/09 Hans Molter przeciwko Republice 
Federalnej Niemiec wniesione w dniu 10 września 

2009 r. przez Hansa Moltera 

(Sprawa C-361/09 P) 

(2010/C 113/21) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Hans Molter (przedstawiciel: T. Damerau, 
Rechtsanwalt) 

Druga strona postępowania: Republika Federalna Niemiec 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (piąta izba) posta
nowieniem z dnia 5 lutego 2010 r. odrzucił odwołanie i posta
nowił, że wnoszący odwołanie pokryje własne koszty. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n o 3 de Almería (Hiszpania) w dniu 2 października 2009 r. 
— Águeda María Sáenz Morales przeciwko Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social 

(Sprawa C-389/09) 

(2010/C 113/22) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo n o 3 de Almería 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Águeda María Sáenz Morales 

Strona pozwana: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2010 r. Trybunał Sprawied
liwości (szósta izba) stwierdził, że wniosek o wydanie orze
czenia w trybie prejudycjalnym jest oczywiście niedopuszczalny. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Fővárosi Bíróság w dniu 13 stycznia 2010 r. 
— Károly Nagy przeciwko Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal 

(Sprawa C-21/10) 

(2010/C 113/23) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd krajowy 

Fővárosi Bíróság. 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Károly Nagy. 

Strona pozwana: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.
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