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A Bíróság (nagytanács) 2010. szeptember 8-i ítélete (a 
Verwaltungsgericht Köln (Németország) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Winner Wetten GmbH 

kontra Bürgermeisterin der Stadt Bergheim 

(C-409/06. sz. ügy) ( 1 ) 

(EK 43. cikk és EK 49. cikk — Letelepedés szabadsága — 
Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Sportversenyekre vonat
kozó fogadások tartományi szintű állami monopólium alá 
tartozó szervezése — A Bundesverfassungsgericht azon hatá
rozata, amely a német alaptörvénnyel összeegyeztethetetlennek 
nyilvánítja az ilyen monopóliumra vonatkozó szabályozást, de 
átmeneti időszakra hatályban tartja azt az alaptörvénynek 
való megfeleltetés lehetővé tétele céljából — Az uniós jog 
elsőbbségének elve — Az ilyen típusú átmeneti időszak 
megengedhetősége és esetleges feltételei, amennyiben az érin
tett nemzeti szabályozás az EK 43. cikket és az EK 49. cikket 

is sérti) 

(2010/C 288/10) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Verwaltungsgericht Köln 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Winner Wetten GmbH 

Alperes: Bürgermeisterin der Stadt Bergheim 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verwaltungsgericht 
Köln — Az EK 43. cikk és az EK 49. cikk értelmezése — 
Nemzeti szabályok, amelyek a fogadások gyűjtésével, elfogadá
sával, rögzítésével és átadásával kapcsolatos tevékenységek 
gyakorlását engedély megszerzéséhez kötik, és amely szabá
lyokat a Bundesverfassungsgericht alkotmányellenesnek minősí
tette — A közösségi jog közvetlen hatálya és elsőbbsége — Az 
ítélet időbeli hatályának korlátozása 

Rendelkező rész 

A közvetlenül alkalmazandó uniós jog elsőbbsége miatt a sportverse
nyekre vonatkozó fogadások állami monopóliumával kapcsolatos azon 
nemzeti szabályozás, amely a nemzeti bíróság megállapításai szerint a 
letelepedés szabadságával és a szolgáltatásnyújtás szabadságával össze
egyeztethetetlen korlátozásokat tartalmaz, és e korlátozások nem 
járulnak hozzá koherensen és szisztematikusan a fogadási tevékenység 
korlátozásához, nem alkalmazható tovább valamely átmeneti 
időszakban. 

( 1 ) HL C 326., 2006.12.30. 

A Bíróság (nagytanács) 2010. szeptember 2-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Scott S.A., Département du 

Loiret, Francia Köztársaság 

(C-290/07. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Állami támogatások — Valamely földterület 
kedvezményes vételára — A piaci érték meghatározása — 
Hivatalos vizsgálati eljárás — 659/1999/EK rendelet — Az 
alapos és pártatlan vizsgálat kötelezettsége — A Bizottság 
mérlegelési jogkörének terjedelme — A költségeken alapuló 

módszer — A bírósági felülvizsgálat terjedelme) 

(2010/C 288/11) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselő: J. Flett meghatalmazott) 

A többi fél az eljárásban: Scott S.A. (képviselők: J. Lever QC, R. 
Griffith és M. Papadakis solicitors, P. Gardner és G. Peretz 
barristers), Département du Loiret (képviselő: A. Carnelutti 
ügyvéd), Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues, S. 
Seam és F. Million meghatalmazottak)

HU C 288/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.23.


