
Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. M. Braguglia meghatal-
mazott és D. Del Gazio ügyvéd)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A 2004. március 30-i
2004/800/EK bizottsági határozat 2., 3. és 4. cikkének megsér-
tése, amely határozat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek
nyilvánította a nehéz pénzügyi helyzetben található, különleges
igazgatás alá helyezett és legalább 1000 főt foglalkoztató vállal-
kozásokban történő foglalkoztatás jogcímén elfogadott sürgős
rendelkezésekre vonatkozó, Olaszország által végrehajtott támo-
gatási programot (CR 62/2003, ex NN 7/2003 – Olaszország
sz. támogatás) (HL L 352., 10. o.) – A közös piaccal összeegyez-
tethetetlennek minősített támogatások visszatéríttetésére
irányuló intézkedések elfogadásának elmulasztása az előírt t
határidőn belül

Rendelkező rész

1) Az Olasz Köztársaság – mivel az előírt határidőn belül nem foga-
dott el minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy a kedvezménye-
zettekkel visszafizettesse a foglalkoztatás területén elfogadott sürgős
intézkedésekre vonatkozó, Olaszország által elfogadott állami támo-
gatási programról szóló, 2004. március 30-i 2004/800/EK
bizottsági határozat által jogellenesnek és a közös piaccal össze-
egyeztethetetlennek minősített támogatásokat – nem teljesítette az e
határozat 2. és 3. cikkeiből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 229., 2005.9.17.

A Bíróság (első tanács) 2007. december 6-i ítélete (a
Finanzgericht Münster (Németország) előzetes döntésho-
zatal iránti kérelme) – Columbus Container Services

BVBA & Co. kontra Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

(C-298/05. sz. ügy) (1)

(EK 43. és EK 56. cikk – Jövedelem- és vagyonadók – A más
tagállamban található telephely útján elért nyereségre vonat-
kozó adózási feltételek – A kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezmény – Adómentesítési és adóbeszámítási módszerek)

(2008/C 22/04)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Münster

Az alapeljárás felei

Felperes: Columbus Container Services BVBA & Co.

Alperes: Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

Tárgy

A Finanzgericht Münster (Németország) előzetes döntéshozatal
iránti kérelme – Az EK-Szerződés 43., 56., 57. és 58. cikkének
értelmezése – A szolgáltatásnyújtás szabadsága és a tőke szabad
mozgása – Németországban teljes körű adókötelezettséggel
rendelkező adóalany külföldi telephelyének tőkebefektetés jellegű
közvetett jövedelmei – Olyan nemzeti jogszabályok, amelyek e
jövedelmekre a külföldön kivetett adók nemzeti adóba történő
beszámítását írják elő, szemben a Belga Királysággal megkötött
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménnyel, amely az
adómentesítés módszerét írja elő

Rendelkező rész

Az EK 43. és EK 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem
ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a belföldi
illetőségű adóalanynak a más tagállamban székhellyel rendelkező telep-
helybe befektetett tőkéből származó jövedelmei a más tagállamban
található telephely székhelye szerinti tagállammal a kettős adóztatás
elkerüléséről kötött egyezmény ellenére nem mentesülnek a belföldi jöve-
delemadó-kötelezettség alól, hanem a belföldön kivetett adóba beszá-
mítják a másik tagállamban kivetett adót.

(1) HL C 271., 2005.10.29.

A Bíróság (első tanács) 2007. november 29-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-393/05. sz. ügy) (1)

(2092/91/EGK rendelet – Mezőgazdasági termékek ökológiai
termelése – Ellenőrző magánszervezetek – A szolgáltatás-
nyújtás helye szerinti tagállamban telephellyel vagy tartós
infrastruktúrával rendelkezés követelménye – Igazolások – A
közhatalom gyakorlásában való részvétel – EK 55. cikk –

Fogyasztóvédelem)

(2008/C 22/05)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
E. Traversa és G. Braun meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselő: C. Pesendorfer megha-
talmazott)
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Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK 49. cikk megsértése –

Szolgáltatásnyújtás szabadsága – A más tagállamban elismert, a
mezőgazdasági termékek ökológiai termelését ellenőrző szerve-
zetek ausztriai székhely vagy más állandó infrastruktúra fenntar-
tására irányuló kötelezettsége

Rendelkező rész

1) Az Osztrák Köztársaság – mivel a más tagállamokban elismert, az
ökológiai termelésből származó mezőgazdasági termékeket ellenőrző
magánszervezetektől megköveteli, hogy ausztriai telephellyel rendel-
kezzenek, hogy ott ellenőrzési szolgáltatásokat végezhessenek – nem
teljesítette az EK 49. cikkből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 10., 2006.1.14.

A Bíróság (első tanács) 2007. november 29-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi

Szövetségi Köztársaság

(C-404/05. sz. ügy) (1)

(2092/91/EGK rendelet – A mezőgazdasági termékek ökoló-
giai termelése – Ellenőrző magánszervezetek – A szolgáltatás-
nyújtás helye szerinti tagállamban telephellyel vagy tartós
infrastruktúrával rendelkezés követelménye – Igazolások – A
közhatalom gyakorlásában való részvétel – EK 55. cikk –

Fogyasztóvédelem)

(2008/C 22/06)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
E. Traversa és G. Braun meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselik:
M. Lumma és C. Schulze-Bahr meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK 49. cikk megsértése –

Szolgáltatásnyújtás szabadsága – A más tagállamban elismert, a

mezőgazdasági termékek ökológiai termelését ellenőrző szerve-
zetek németországi székhely vagy más állandó infrastruktúra
fenntartására irányuló kötelezettsége

Rendelkező rész

1) A Németországi Szövetségi Köztársaság – mivel a más tagálla-
mokban elismert, az ökológiai termelésből származó mezőgazdasági
termékeket ellenőrző magánszervezetektől megköveteli, hogy néme-
tországi telephellyel rendelkezzenek, hogy ott ellenőrzési szolgáltatá-
sokat végezhessenek – nem teljesítette az EK 49. cikkből eredő köte-
lezettségeit.

2) A Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a költ-
ségek viselésére.

(1) HL C 10., 2006.1.14.

A Bíróság (harmadik tanács) 2007. december 6-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi
Szövetségi Köztársaság

(C-456/05. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – EK 43. cikk – Az egészségbiz-
tosítóval szerződött pszichoterapeuták – Kvótarendszer –

Eltérő átmeneti szabályok – Arányosság – Elfogadhatóság)

(2008/C 22/07)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
H. Støvlbæk és S. Grünheid meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők:
M. Lumma és U. Forsthoff meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK 43. cikk megsértése – A
pszichoterapeuták tevékenységének engedélyezésére vonatkozó
átmeneti szabályozás, amely az engedély megszerzésének feltéte-
lévé teszi a nemzeti törvényes betegbiztosítás keretein belül
végzett előzetes tevékenységet
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