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A Bíróság (második tanács) 2008. január 17-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi

Szövetségi Köztársaság

(C-152/05. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – EK 18., EK 39. és EK 43. cikk
– Nemzeti jogszabályok – Saját lakás céljára szolgáló lakóin-
gatlan építése vagy megszerzése után járó támogatás odaítélé-
sének a feltételei – Az érintett tagállamban lévő lakóingatla-

nokra történő korlátozás)

(2008/C 64/03)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: R. Lyal és
K. Gross, meghatalmazotti minőségben)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők:
M. Lumma és C. Schulze-Bahr, meghatalmazotti minőségben)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK 18., 39. és 43. cikk
megsértése – Olyan nemzeti szabályozás, amely saját otthon
építésére vagy megszerzésére lakástámogatást (Eigenheimzulage)
ír elő kizárólag e tagállamban teljes körű adókötelezettséggel
rendelkező adóalanyok részére és kizárólag e tagállamban lévő
lakóingatlanok után

Rendelkező rész

1) A Németországi Szövetségi Köztársaság, mivel a 2004. évi költ-
ségvetés különböző kiegészítő intézkedéseiről szóló törvénnyel
(Haushaltsbegleitgesetz 2004) módosított, a saját lakás céljára
szolgáló lakóingatlan után járó támogatásról szóló törvény (Eigen-
heimzulagengesetz) 1997-ben kihirdetett változata 2. §-a első
bekezdésének első mondatában a saját lakás céljára szolgáló lakóin-
gatlan után járó támogatás nyújtását a teljes körű jövedelemadó-
kötelezettséggel rendelkező adóalanyok részére a más tagállamban

fekvő lakóingatlanok tekintetében kizárja, megsértette az EK 18.,
az EK 39. és az EK 43. cikkből eredő kötelezettségeit.

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

(1) HL C 132., 2005.5.28.

A Bíróság (második tanács) 2007. október 18-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Parlament,

az Európai Unió Tanácsa

(C-299/05. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset – Szociális biztonság –

1408/71/EGK rendelet – A 4. cikk (2a) bekezdése és a
10a. cikk – IIa. melléklet – 647/2005/EGK rendelet – Külön-

leges, nem járulékalapú ellátások)

(2008/C 64/04)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M.-J. Jonczy, D. Martin és V. Kreushitz meghatalmazottak)

Alperesek: Európai Parlament (képviselők: G. Ricci és
A. Troupiotis meghatalmazottak), az Európai Unió Tanácsa
(képviselők: M. Veiga, J. Leppo és G. Curmi meghatalmazottak)

Az alpereseket támogató beavatkozók: Finn Köztársaság (képviselők:
T. Pynnä, J. Heliskoski és E. Bygglin meghatalmazottak), Svéd
Királyság (képviselők: A. Kruse és R. Sobocki meghatalma-
zottak), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
(képviselők: E. O'Neill és C. Vajda meghatalmazottak)
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Tárgy

A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az
1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosítá-
sáról szóló, 2005. április 13-i 647/2005/EK rendelet (HL L 117.,
1. o.) I. melléklete 2. pontja „FINNORSZÁG” című rovata
b) pontja, „SVÉDORSZÁG” című rovata c) pontja, és „EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG” című rovata d)–f) pontja rendelkezéseinek
megsemmisítése – Különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellá-
tások

Rendelkező rész

1) A Bíróság a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra
történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az
1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megál-
lapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról
szóló, 2005. április 13-i 647/2005 európai parlamenti és tanácsi
rendelet I. melléklete 2. pontja „FINNORSZÁG” című rovata
b) pontját, „SVÉDORSZÁG” című rovata c) pontját, és „EGYE-
SÜLT KIRÁLYSÁG” című rovata d)–f) pontját megsemmisíti.

2) A Bíróság a fogyatékossággal élők számára nyújtott megélhetési
támogatásnak az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rende-
lettel módosított és naprakésszé tett, és a 647/2005 rendelettel
módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról
szóló, 1971. június 14-i 1408/71 tanácsi rendelet IIa. melléklete
„EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” című rovatának d) pontjába való
bejegyzésének a joghatásait ezen ellátás kizárólag „mobilitás” részére
vonatkozóan az említett mellékletbe való felvétele biztosításához
szükséges megfelelő intézkedések ésszerű határidőn belül történő
meghozatala érdekében fenntartja.

3) Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa maguk viselik
saját költségeiket, és kötelesek egyenlő részben az Európai Közös-
ségek Bizottságának költségeit viselni.

4) A Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királysága maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 243., 2005.10.1.

A Bíróság (második tanács) 2007. november 22-i ítélete –

Cofradía de pescadores „San Pedro” de Bermeo és társai
kontra az Európai Unió Tanácsa, az Európai Közösségek

Bizottsága, Francia Köztársaság

(C-6/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – A Közösség szerződésen kívül okozott károkért
fennálló felelőssége – A viszonylagos biztonság, a jogbiztonság
és a bizalomvédelem elve – Elfogadhatóság – Részben megala-
pozatlan, részben elfogadhatatlan fellebbezés – Csatlakozó
fellebbezés – Az Elsőfokú Bíróság ítéletének részleges hatályon
kívül helyezése iránti kérelem abban a részben, amelyben
megállapítja, hogy nem szükséges a valamely keresettel
szemben felhozott és az Elsőfokú Bíróság által nem megalapo-
zatlanként elutasított elfogadhatatlansági kifogásról határozni

– Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya – Jogerő)

(2008/C 64/05)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbezők: Cofradía de pescadores „San Pedro” de Bermeo és
társai (képviselő: M.Tronsoco Ferrer, abogado)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: F.
Florindo Gijón és M. Balta, meghatalmazottak), az Európai
Közösségek Bizottsága (képviselő: F. Jimeno Fernández), Francia
Köztársaság

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-415/03. sz., Cofradía
de pescadores „San Pedro” de Bermeo és társai kontra Tanács
ügyben 2005. október 19-én hozott ítélete elleni fellebbezés,
amely ítéletben az Elsőfokú Bíróság elutasította a felperesek által
állítólagosan azáltal elszenvedett kár jóvátétele iránti keresetét,
hogy a Tanács a Francia Köztársaságra ruházta át a Portugál
Köztársaság részére kiosztott szardellahalászati kvóta egy részét.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a Cofradía de pescadores „San Pedro” de Bermeo által
benyújtott valamint a többi fellebbező – amelyek neveinek listája az
Elsőfokú Bíróság T-415/03. sz., Cofradía de pescadores „San
Pedro” de Bermeo és társai kontra Tanács ügyben 2005.
október 19-én hozott ítéletének mellékletét képezi – fellebbezést
elutasítja.

2) A Bíróság az Európai Unió Tanácsa által benyújtott csatlakozó
fellebbezést elutasítja.
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