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A BÍRÓSÁG

A Bíróság eljárási szabályzatának 104b. cikke szerinti
ügyekben eljáró tanács kijelölése

(2008/C 116/02)

Az Európai Közösségek Bírósága a 2008. február 12-i értekez-
letén a 2008. március 1-jétől 2008. október 6-ig terjedő
időszakra a Bíróság harmadik tanácsát jelölte ki azon tanácsnak,
amely a Bíróság eljárási szabályzata 9. cikke 1. §-ának megfe-
lelően az eljárási szabályzat 104b. cikke szerinti ügyekben
eljárni jogosult.

A Bíróság (második tanács) 2008. március 13-i ítélete (a
Tribunal de première instance de Bruxelles [Belgium]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ioannis Doulamis

elleni büntetőeljárás

(C-446/05. sz. ügy) (1)

(Az EK 81. cikk, az EK 10. cikkel összefüggésben értelmezve –

Nemzeti jogszabály, amely tiltja a fogápolási szolgáltatásokra
vonatkozó reklámot)

(2008/C 116/03)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de première instance de Bruxelles

Az alapügyben folyó büntetőeljárás résztvevője

Ioannis Doulamis

az Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique (UPR) és
Jean Totolidis részvételével

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tribunal de premiére
instance de Bruxelles – Az EK 81. cikk, az EK 10. cikk második

bekezdésének és az EK 3. cikk (1) bekezdése g) pontjának értel-
mezése – Nemzeti jogszabályok, amelyek a fogápolás területén
minden reklámot megtiltanak

Rendelkező rész

Az EK 3. cikk (1) bekezdése g) pontjának és az EK 10. cikk második
bekezdésének az EK 81. cikkel együttesen értelmezett rendelkezéseivel
nem ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, mint a fogápolásra vonat-
kozó reklámról szóló 1958. április 15-i törvény, amely bárkinek és
annak, aki szabad foglalkozás vagy fogorvosi praxis keretén belül fog-
ápolási szolgáltatást nyújt, megtilt minden közvetett vagy közvetlen
reklámot a fogápolás területén.

(1) HL C 48., 2006.2.25.

A Bíróság (nagytanács) 2008. április 1-jei ítélete – Európai
Parlament (C-14/06. sz. ügy), Dán Királyság (C-295/06. sz.

ügy) kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-14/06. és C-295/06. sz. egyesített ügyek) (1)

(2002/95/EK irányelv – Elektromos és elektronikus berende-
zések – Egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása
– Deka-bromodifenil-éter (deka-BDE) – 2005/717/EK bizott-
sági határozat – A deka-BDE alkalmazási tilalom alóli mente-
sítése – Megsemmisítés iránti kereset – A Bizottság végrehaj-

tási hatáskörei – A felhatalmazó rendelkezés megsértése)

(2008/C 116/04)

Az eljárás nyelve: angol és dán

Felek

Felperesek: Európai Parlament (képviselők: K. Bradley, A. Neer-
gaard és I. Klavina meghatalmazottak) (C-14/06. sz. ügy), Dán
Királyság (képviselők: J. Molde, B. Weis Fogh és J. Bering Liisberg
meghatalmazottak) (C-295/06. sz. ügy)
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