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A Bíróság (harmadik tanács) 2007. május 10-i ítélete (a
Symvoulio tis Epikrateias [Görögország] előzetes döntés-
hozatal iránti kérelme) – Ypourgos Oikonomikon, Proïsta-

menos DOY Amfissas kontra Charilaos Georgakis

(C-391/04. sz. ügy) (1)

(89/592/EGK irányelv – Bennfentes kereskedelem – A
„bennfentes információ” és a „bennfentes információ felhasz-
nálása” kifejezés fogalma – Bennfentes személynek minősülő
személyek csoportján belül megkötött, előre megállapodott
tőzsdei ügyletek – Az átruházott értékpapírok árfolyamának

mesterséges megemelése)

(2007/C 140/02)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Symvoulio tis Epikrateias

Az alapeljárás felei

Felperesek: Ypourgos Oikonomikon, Proïstamenos DOY Amfissas

Alperes: Charilaos Georgakis

Tárgy

A Symvoulio tis Epikrateias előzetes döntéshozatal iránti
kérelme – A bennfentes kereskedelemről szóló szabályok össze-
hangolásáról szóló, 1989. november 13-i 89/592/EGK tanácsi
irányelv (HL L 334., 30. o.) 1–4. cikkének értelmezése – A
„bennfentes információ megtartásának és felhasználásának”
fogalma

Rendelkező rész

A bennfentes kereskedelemről szóló szabályok összehangolásáról szóló,
1989. november 13-i 89/592/EGK tanácsi irányelv 1. és 2. cikkét
akként kell értelmezni, hogy amennyiben valamely társaság főrészvé-
nyesei és igazgatósági tagjai megállapodnak abban, hogy egymás

között mesterséges árfolyamvédelem céljából tőzsdei ügyleteket kötnek e
társaság átruházható értékpapírjaira, bennfentes információval rendel-
keznek, amelyet az említett ügyletek lebonyolításakor nem használnak
fel a tények ismeretében.

(1) HL C 273., 2004.11.6.

A Bíróság (negyedik tanács) 2007. május 10-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-508/04. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 92/43/EGK irányelv – A
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és

növények védelme – Átültető intézkedések)

(2007/C 140/03)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. van
Beek és B. Schima, meghatalmazottak, M. Lang ügyvéd)

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselők: E. Riedl és H. Dossi,
meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A természetes élőhelyek, vala-
mint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992.
május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 7. o.; magyar
nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.) nem teljes körű
és nem megfelelő átültetése
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