
A Bizottság különösen a Lindman- (1) és a Safir- (2)ügyben
hozott ítéletekre hivatkozik, és emlékeztet arra, hogy az ítélke-
zési gyakorlat szerint a szerencsejáték-szervezési tevékenység a
Szerződés értelmében „szolgáltatás”-nak minősül. Szintén az ítél-
kezési gyakorlat szerint, az EK 49. cikk tiltja a szolgáltatás-
nyújtás szabadságának bárminemű korlátozását, illetve akadályo-
zását, akkor is, ha azt a nemzeti és a többi tagállambeli szolgál-
tatásnyújtókra egyformán alkalmazzák, és kizárja az olyan
nemzeti jogszabályok alkalmazását, amelynek az a hatása, hogy
a tisztán tagállamon belüli szolgáltatásnyújtáshoz viszonyítva
nehezebbé teszi a tagállamok közötti szolgáltatásnyújtást. A
szerencsejátékok területének sajátosságaira tekintettel az ítélke-
zési gyakorlat elismer bizonyos korlátozásokat a tagállamok
részéről, amennyiben azok bizonyítani tudják az intézkedés
célszerűségét és arányosságát, valamint azt, hogy az intézkedés
nem hátrányosan megkülönböztető (diszkriminatív) jellegű.

A Bizottság úgy véli, hogy a spanyol szabályozás diszkriminatív,
mivel a mentességet csak egyes, pontosan meghatározott szerve-
zetek részére tartja fenn, kizárva ezzel az említett kedvez-
ményből az ugyanilyen jellegű, illetve a mentességre vonatkozó
rendelkezésben szereplő spanyol szervezetekével azonos célokat
szolgáló más tagállambeli szervezeteket. Ennélfogva – bár a
spanyol hatóságok a jogsértési eljárás keretén belül bizonyít-
hatták volna, hogy a per tárgyát képező szabályozás célszerű
intézkedést képez, és arányos a fogyasztóvédelem és a közrend
deklarált céljaival, mely bizonyításra nem került sor –, a kérdéses
szabályozás semmi esetre sem tekinthető összeegyeztethetőnek
a közösségi joggal, mivel egyértelműen diszkriminatív.
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A Bíróság elnökének 2008. március 10-i végzése
(a Sozialgericht Berlin [Németország] előzetes döntésho-
zatal iránti kérelme) – Irene Werich kontra Deutsche
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Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.
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A Bíróság elnökének 2008. április 1-jei végzése (a Corte
suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntésho-
zatal iránti kérelme) – Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Agenzia delle Entrate kontra Porto Antico di
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