
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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