
Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A nagy tüzelőberendezésekből 
származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátá
sának korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i 2001/80/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 1. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 299. o.) IV A., VI A. és 
VII A. mellékletével összefüggésben értelmezett 4. cikke (1) 
bekezdésének, valamint VIII A. 2. mellékletével összefüggésben 
értelmezett 12. cikkének megsértése — A kén-dioxid, nitrogén- 
oxid és por tekintetében meghatározott kibocsátási határértékek 
betartásának elmulasztása — A delimarai és a marsai erőmű 

Rendelkező rész 

1. A Máltai Köztársaság — mivel a delimarai erőmű és a marsai 
erőmű Phase One gőzfejlesztő berendezésének működésével össze
függésben nem alkalmazta helyesen a nagy tüzelőberendezésekből 
származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának 
korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i 2001/80/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet — nem teljesítette az ezen irányelv 
IV A.., VI A. és VII A. mellékletével összefüggésben értelmezett 4. 
cikkének (1) bekezdéséből eredő, valamint VIII A. mellékletének 2. 
pontjával összefüggésben értelmezett 12. cikkéből eredő kötelezett
ségeit. 

2. A Bíróság a Máltai Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 197., 2008.8.2. 

A Bíróság (második tanács) 2009. október 6-i ítélete (az 
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt 
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SPÖ 
Landesorganisation Kärnten kontra Finanzamt Klagenfurt 

(C-267/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(HÉA — Az előzetesen felszámított HÉA-ra vonatkozó adóle
vonási jog — A „gazdasági tevékenység” fogalma — Politikai 
párt körzeti szervezete — A párt helyi szervezeteinek javára 
végzett hirdetési tevékenység — Az e tevékenységhez kapcso

lódó, a bevételeket meghaladó kiadások) 

(2009/C 282/21) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt 

Az alapeljárás felei 

Felperes: SPÖ Landesorganisation Kärnten 

Alperes: Finanzamt Klagenfurt 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Unabhängiger Finan
zsenat, Außenstelle Klagenfurt (Ausztria) — A tagállamok 
forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról 
— közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megál
lapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi 
irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 
1. kötet, 23. o.) 4. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmezése — 
A „gazdasági tevékenység” fogalma — Valamely politikai párt 
tartományi szervezete által folytatott hirdetési tevékenység, 
amely a hivatkozott párt helyi szervezetei részére rendezvények 
lebonyolítása, reklámanyagok gyártása és szállítása, és évente 
megrendezésre kerülő bál szervezése formájában nyilvánul 
meg — Az e tevékenységekhez kapcsolódó, ezen egyes tevé
kenységek helyi szervezetek részére történő kiszámlázásából és a 
bálra szóló jegyek értékesítéséből származó bevételt jelentősen 
meghaladó kiadások. 

Rendelkező rész 

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehango
lásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megál
lapításról szóló 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi 
irányelv 4. cikke (4) és (2) bekezdésének második mondatát úgy kell 
értelmezni, hogy valamely tagállam egyik politikai pártjának szekciója 
által végzett külső hirdetési tevékenység nem minősül gazdasági tevé
kenységnek. 

( 1 ) HL C 247., 2008.9.27. 

A Bíróság (hatodik tanács) 2009. október 1-jei ítélete — az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság 

(C-468/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — A szakmai képesítések elis
merése — 2005/36/EK irányelv — Az átültetés elmaradása) 

(2009/C 282/22) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: 
H. Støvlbæk és V. Peere meghatalmazottak) 

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és 
B. Messmer meghatalmazottak)
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Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A szakmai képesítések elis
meréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 225., 22. o.) való 
megfeleléshez szükséges valamennyi intézkedés előírt határidőn 
belül történő elfogadásának, illetve közlésének elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. A Francia Köztársaság — mivel nem fogadta el mindazon 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szük
ségesek ahhoz, hogy megfeleljen a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelv 63. 
cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 6., 2009.1.10. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. szeptember 24-i ítélete — 
az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák 

Köztársaság 

(C-477/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/36/EK irányelv — A 
szakmai képesítések elismerése — Az előírt határidőn belüli 

átültetés elmaradása) 

(2009/C 282/23) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: 
H. Støvlbæk és M. Adam meghatalmazottak) 

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

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A szakmai képesítések elis
meréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 225., 22. o.) való 
megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belül 
történő elfogadásának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. Az Osztrák Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem 
fogadta el mindazon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy átültesse a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 

2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet — nem 
teljesítette az ezen irányelv 63. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. október 1-jei ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság 

(C-502/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/60/EK irányelv — A 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus 
finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése — 
A teljes átültetés hiánya — Az átültető intézkedések közlé

sének hiánya) 

(2009/C 282/24) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: 
P. Dejmek és E. Adsera Ribera meghatalmazottak) 

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: J. López-Medel Bascones 
meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A pénzügyi rendszereknek a 
pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 
2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 
309., 15. o.) való megfeleléshez szükséges intézkedések előírt 
határidőben történő meghozatalának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. A Spanyol Királyság — mivel nem fogadta el mindazokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szük
ségesek ahhoz, hogy megfeleljen a pénzügyi rendszereknek a pénz
mosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhaszná
lásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és mivel nem közölte 
az Európai Közösségek Bizottságával az e megfelelés biztosítását 
szolgáló belső jogi rendelkezéseket — nem teljesítette a fenti 
irányelv 45. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 6., 2009.1.10.
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