
Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az orvosok szabad mozgásának
elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és
képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös
elismeréséről szóló, 1993. április 5-i 93/16/EGK tanácsi irányelv
(HL L 165., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet,
86. o.) 30., 31. és 36. cikkének megsértése – Általános orvosi
tevékenység gyakorlásának feltételeként előírt különleges képzés

Rendelkező rész

1) A Görög Köztársaság – mivel elfogadta és hatályban tartotta az
olyan szabályokat, mint a 3209/03. sz. törvény 29. §-ának (d.1)
és (d.2) bekezdését, amelyek nem felelnek meg a 2001. május 14-i
2001/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított,
az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi okle-
velek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanú-
sítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1993. április 5-i
93/16/EGK tanácsi irányelv 30., 31. és 36. cikkének – nem telje-
sítette az említett irányelv 30., 31. és 36. cikkéből eredő kötelezett-
ségeit.

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladóan elutasítja.

3) A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 92., 2008.4.12.

A Bíróság (hatodik tanács) 2008. október 9-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi

Nagyhercegség

(C-70/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2003/72/EK irányelv – Az
európai szövetkezet statútuma – Munkavállalói részvétel a
társaság döntéshozatali eljárásában – Az előírt határidőn

belüli átültetés elmaradása)

(2008/C 301/24)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet
és J. Enegren meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schiltz megha-
talmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az európai szövetkezet statútu-
mának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészíté-
séről szóló, 2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvnek
(HL L 207., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet,
4. kötet, 338. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések
előírt határidőn belüli elfogadásának vagy az arról való tájékoz-
tatás elmaradása

Rendelkező rész

1) A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen az európai szövetkezet statútumának
a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvnek, illetve nem
bizonyosodott meg arról, hogy a szociális partnerek megállapodás
útján bevezetik-e a szükséges rendelkezéseket – nem teljesítette az
ezen irányelv 16. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek vise-
lésére.

(1) HL C 116., 2008.5.9.

A Bíróság (hetedik tanács) 2008. szeptember 25-i ítélete –

Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

(C-87/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A 2006/73/EK irányelv – A
2004/39/EK irányelv végrehajtási intézkedései – A befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei –

Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

(2008/C 301/25)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: P. Dejmek
meghatalmazott)

Alperes: Cseh Köztársaság (képviselő: M. Smolek meghatalma-
zott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A 2004/39/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szerve-
zeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv
alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő
végrehajtásáról szóló, 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK bizott-
sági irányelv (HL L 241., 26. o.) átültetésének elmulasztása

Rendelkező rész

1) A Cseh Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy megfeleljen a 2004/39/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelmé-
nyei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló,
2006. augusztus 10-i 2006/73/EK bizottsági irányelvnek – nem
teljesítette az említett irányelv 53. cikke (1) bekezdéséből eredő
kötelezettségeit.
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