
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 lipca 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal de commerce de Bruxelles — 
Belgia) — Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch (syndyk 
masy upadłościowej Agenor SA) przeciwko Wspólnocie 

Europejskiej 

(Sprawa C-377/09) ( 1 ) 

(Artykuły 235 WE i 288 akapit drugi WE — Właściwość 
Trybunału do rozpoznania skargi o stwierdzenie odpowiedzial
ności pozaumownej wniesionej przeciwko Wspólnocie Europej
skiej — Skarga o pokrycie pasywów w rozumieniu art. 530 § 
1 belgijskiego kodeksu spółek — Skarga wniesiona przez 
syndyka masy upadłościowej spółki akcyjnej przeciwko Wspól
nocie Europejskiej — Właściwość sądów krajowych do rozpoz

nania takiej skargi) 

(2010/C 246/20) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal de commerce de Bruxelles 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch (syndyk masy 
upadłościowej Agenor SA) 

Strona pozwana: Wspólnota Europejska 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal de commerce de Bruxelles — Wykładnia art. 288 
akapit drugi traktatu WE — Skarga o stwierdzenie odpowie
dzialności wniesiona przez syndyka masy upadłościowej prze
ciwko Wspólnocie Europejskiej z powodu poważnego uchy
bienia, którego Wspólnota miała się dopuścić w ramach zarzą
dzania de facto spółką handlową i które przyczyniło się do jej 
upadłości — Właściwość Trybunału do rozpoznania skargi o 
stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej opartej na krajo
wych przepisach regulujących postępowanie upadłościowe 

Sentencja 

Skarga o stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej wniesiona prze
ciwko Wspólnocie Europejskiej, mimo że oparta jest na przepisach 
krajowych ustanawiających szczególny reżim prawny różniący się od 
ogólnego reżimu zainteresowanego państwa członkowskiego w przed
miocie odpowiedzialności cywilnej, nie należy, na mocy art. 235 WE w 
związku z art. 288 akapit drugi WE, do właściwości sądów krajowych. 

( 1 ) Dz.U. C 312 z 19.12.2009. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 lipca 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej 

(Sprawa C-512/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/66/WE — Baterie i akumulatory oraz zużyte 
baterie i akumulatory — Brak transpozycji dyrektywy w prze

widzianym terminie) 

(2010/C 246/21) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: I. Dimitriou 
i A. Margeli, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: N. Dafniou, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w przewidzianym terminie przepisów niezbęd
nych w celu dostosowania się do dyrektywy 2006/66/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w 
sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumu
latorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz.U. L 266, 
s. 1) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu dostoso
wania się do dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumula
torów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrek
tywę 91/157/EWG, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, 
które ciążą na niej na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2010.
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