
Sentencja 

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administ
racyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy 2006/7/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. 
dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej 
dyrektywę 76/160/EWG, Republika Czeska uchybiła zobowiąza
niom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Czeska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.01.2010. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 23 września 2010 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej 

(Sprawa C-24/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/46/WE — Sprawozdania roczne i sprawoz
dania skonsolidowane spółek — Brak transpozycji w 

przewidzianym terminie) 

(2010/C 317/22) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Kara
nasou Apostolopoulou i G. Braun, pełnomocnicy) 

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

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w przewidzianym terminie przepisów niezbęd
nych do zastosowania się do dyrektywy 2006/46/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmie
niającej dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 
83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finan
sowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych finansowych skon
solidowanych sprawozdań finansowych banków i innych insty
tucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpie
czeń (Dz.U. L 224, s. 1) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w przewidzianym terminie przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso
wania się do dyrektywy 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniającej dyrektywy Rady 
78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych 

niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolido
wanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocz
nych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i 
innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocz
nych finansowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
zakładów ubezpieczeń, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, 
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 13.3.2010. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 30 września 
2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii 

(Sprawa C-36/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywy 96/82/WE i 2003/105/WE — Kontrola niebezpie
czeństwa poważnych awarii związanych z substancjami 
niebezpiecznymi — Artykuł 12 ust. 1 akapit drugi — 

Nieprawidłowa transpozycja) 

(2010/C 317/23) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Sipos i 
J.-B. Laignelot, pełnomocnicy) 

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

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia wszystkich niezbędnych przepisów w celu zastoso
wania się do dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 
1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych 
awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz.U. 
1997, L 10, s. 13), zmienionej dyrektywą 2003/105/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. 
L 345, s. 97) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów w 
celu dokonania prawidłowej transpozycji art. 12 ust. 1 akapit 
drugi dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w 
sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z 
substancjami niebezpiecznymi, zmienionej dyrektywą 
2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 2003 r., Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom 
ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy.
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