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ning av domstol eller något annat oberoende och opar
tiskt organ som inrättats genom lag av beslut, hand
lingar eller underlåtenheter vad gäller frågor om den
materiella eller formella giltigheten som är hänförliga
till de materiella eller processuella bestämmelser som
reglerar godkännande av projekt som ska undergå kon
sekvensutredningar?

Klagande: Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la
Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Maire-Noëlle
Solvay, Alix Walsh

Motpart: Région wallonne

Tolkningsfrågor
1) Ska artikel 1.5 i direktiv 85/337/EEG om bedömning av
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (1)
tolkas som att direktivet inte är tillämpligt vad avser en
rättsakt, såsom regionen Valloniens dekret av den 17 juli
2008 om vissa tillstånd för vilka det föreligger tvingande
skäl av allmänintresse, i vilken det endast anges att ”det
föreligger tvingande skäl av allmänintresse” för beviljandet
av bygglov, miljötillstånd och kombinerade tillstånd avse
ende vissa i rättsakten uppräknade handlingar och arbeten,
och som ”godkänner” tillstånd för vilka det anges att ”det
föreligger tvingande skäl av allmänintresse”?

2) a) Utgör artiklarna 1, 5, 6, 7, 8 och 10a i direktiv
85/337/EEG i dess lydelse enligt rådets direktiv
97/11/EG (2) och Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/35/EG (3) hinder för en rättslig ordning enligt vil
ken rätten att genomföra ett projekt som är underkastat
en konsekvensutredning kan beviljas genom en rättsakt
mot vilken det inte är möjligt att väcka talan vid dom
stol eller något annat oberoende och opartiskt organ
som inrättats genom lag för att få till stånd en prövning
av beslutet om tillstånd för att genomföra detta projekt
vad gäller den materiella och formella giltigheten?

(1) Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L
175, s. 40; svensk specialutgåva, område 15, volym 6, s. 226).
(2) Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av
direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privata projekt (EGT L 73, s. 5).
3
( ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj
2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av
vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med
avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning,
av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG — Uttalande från
kommissionen (EUT L 156, s. 17).
(4) Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 om ingående
på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång
till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och till
gång till rättslig prövning i miljöfrågor (EUT L 124, s. 1).
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b) Ska artikel 9 i Århuskonventionen om tillgång till infor
mation, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor av den 25 juni
1998 som godkändes av gemenskapen genom rådets
beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 (4) tolkas
som att medlemsstaterna är skyldiga att tillse att det går
att få till stånd en prövning av domstol eller något annat
oberoende och opartiskt organ som inrättats genom lag
av beslut, handlingar eller underlåtenheter som omfattas
av artikel 6 vad gäller frågor om den materiella eller
formella giltigheten som är hänförliga till de materiella
eller processuella bestämmelser som reglerar godkän
nande av projekt som ska undergå konsekvensutredning
ar?

c) Ska med hänsyn till Århuskonventionen om tillgång till
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor av den 25
juni 1998 som godkändes av gemenskapen genom rå
dets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 ar
tikel 10a i direktiv 85/337/EEG i dess lydelse enligt
direktiv 2003/35/EG tolkas som att medlemsstaterna
är skyldiga att tillse att det går att få till stånd en pröv

Parter
Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: U.
Jonsson och L. Balta)

Svarande: Konungariket Sverige

Yrkanden
— fastställa att Konungariket Sverige genom att inte anta de
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den
15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller
behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt till
gängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna
kommunikationsnät och om ändring av direktiv
2002/58/EG (1) eller, i vart fall, genom att inte underrätta
kommissionen om dessa åtgärder, har underlåtit att uppfylla
sina skyldigheter enligt artikel 15.1 i detta direktiv, och
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— förplikta Konungariket Sverige att ersätta rättegångskost
naderna.
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Talan väckt den 28 maj 2009 — Europeiska
gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike
(Mål C-189/09)

Grunder och huvudargument

(2009/C 180/56)

Fristen för att införliva direktivet löpte ut den 15 september
2007.

Rättegångsspråk: tyska
Parter

(1) EUT L 105, s. 54

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: L.
Balta och B. Schöfer)
Svarande: Republiken Österrike
Talan väckt den 26 maj 2009 — Europeiska
gemenskapernas kommission mot Förenade Konungariket
Storbritannien och Nordirland
(Mål C-186/09)
(2009/C 180/55)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: M.
van Beek och P. Van den Wyngaert)

Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att domstolen ska
— fastställa att Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla
sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direk
tiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av upp
gifter som genererats eller behandlats i samband med till
handahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kom
munikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och
om ändring av direktiv 2002/58/EG (1) genom att inte anta
de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att
följa direktivet, eller genom att inte underrätta kommissio
nen om sådana bestämmelser, och

Svarande: Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland

— förplikta Republiken Österrike att ersätta rättegångskost
naderna.

Sökandens yrkanden

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar att domstolen ska

Fristen för att införliva direktivet löpte ut den 15 september
2007. Vid tidpunkten för ingivandet av denna ansökan hade
svaranden fortfarande inte vidtagit de åtgärder som är nödvän
diga för att införliva direktivet eller i vart fall inte underrättat
kommissionen om sådana åtgärder.

— fastställa att Förenade Konungariket Storbritannien och
Nordirland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt
rådets direktiv 2004/113/EG (1) av den 13 december 2004
om genomförande av principen om likabehandling av kvin
nor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande
av varor och tjänster genom att inte inom den föreskrivna
fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvän
diga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte
omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,
och

(1) EUT L 105, s. 54.

Talan väckt den 28 maj 2009 — Europeiska
gemenskapernas kommission mot Republiken Cypern

— förplikta Förenade Konungariket Storbritannien och Nord
irland att ersätta rättegångskostnaderna.

(Mål C-190/09)
(2009/C 180/57)

Grunder och huvudargument
Fristen för att införliva direktivet löpte ut den 21 december
2007.

(1) EUT L 373, s. 37

Rättegångsspråk: grekiska
Parter
Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: I.
Chatzigiannis och A. Margelis)
Svarande: Republiken Cypern

