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Voorwerp
Verzoek om een prejudiciële beslissing — Hof van Cassatie van
België — Uitlegging van artikel 43, lid 1, van verordening (EG)
nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken („Brussel I”) (PB
2001, L 12, blz. 1) — Begrip partij — Door schuldeiser namens
en voor rekening van zijn debiteur ingesteld rechtsmiddel —
Beslissing op verzoek om verklaring van uitvoerbaarheid
Dictum

C 141/19

voldoen aan richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken
van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot
wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen
97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parle
ment en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van
het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke handels
praktijken”), is het Koninkrijk Spanje de krachtens deze richtlijn op
hem rustende verplichtingen niet nagekomen.
2) Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.

Artikel 43, lid 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad
van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat een schuldeiser van een
schuldenaar geen rechtsmiddel kan instellen tegen een beslissing op een
verzoek om verklaring van uitvoerbaarheid, wanneer hij niet formeel als
procespartij is opgetreden in het geding waarin een andere schuldeiser
van die schuldenaar om die verklaring vroeg.
(1) PB C 183 van 19.7.2008.

(1) PB C 223 van 30.8.2008.

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 2 april 2009 —
Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek
Oostenrijk
(Zaak C-401/08) (1)

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 23 april 2009 —
Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk
Spanje
(Zaak C-321/08) (1)

(Niet-nakoming — Richtlijn 96/82/EG — Gevaren van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken — Ar
tikel 11, lid 1, sub c — Opstelling van externe noodplannen
voor buiten inrichtingen te nemen maatregelen — Niet-uit
voering binnen gestelde termijn)

(Niet-nakoming — Richtlijn 2005/29/EG — Oneerlijke han
delspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de
interne markt — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

(2009/C 141/32)
Procestaal: Duits

(2009/C 141/31)
Procestaal: Spaans
Partijen
Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen
(vertegenwoordigers: W. Wils en E. Adsera Ribera, gemachtig
den)
Verwerende partij: Koninkrijk Spanje (vertegenwoordiger: B. Plaza
Cruz, gemachtigde)
Voorwerp
Niet-nakoming — Verzuim om binnen de gestelde termijn de
bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen
aan richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken
van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt
en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richt
lijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004
van het Europees Parlement en de Raad („richtlijn oneerlijke
handelspraktijken”) (PB L 149, blz. 22)
Dictum
1) Door niet binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te

Partijen
Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen
(vertegenwoordigers: B. Schima en A. Sipos, gemachtigden)
Verwerende partij: Republiek Oostenrijk (vertegenwoordiger: E.
Riedl, gemachtigde)

Voorwerp
Niet-nakoming — Schending van artikel 11, lid 1, sub c, van
richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betref
fende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waar
bij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals gewijzigd bij richtlijn
2003/105/EG (PB 1997, L 10, blz. 13) — Niet-opstelling van
bepaalde externe noodplannen voor buiten inrichtingen te ne
men maatregelen

Dictum
1) Door niet voor alle inrichtingen die vallen onder artikel 9 van
richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betref
fende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals gewijzigd bij richtlijn
2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van

