
A Bíróság (negyedik tanács) 2008. szeptember 11-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi
Szövetségi Köztársaság

(C-141/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – Mennyiségi korlátozással
azonos hatású intézkedések – Közegészség-védelem – Igazolás
– Gyógyszertárak – Gyógyszerészeti termékek közvetlenül a
kórházak részére történő szállítása – Az érintett kórház

közelsége)

(2008/C 285/11)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő:
B. Schima, meghatalmazott)
Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők:
M. Lumma és C. Schulze-Bahr, meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK 28. és 30. cikk megsér-
tése – Nemzeti szabályozás, amely a gyógyszereknek közvetlenül
a kórházak számára való szállítása vonatkozásában olyan köve-
telményeket támaszt a gyógyszertárakkal szemben, amelyeknek
gyakorlatilag csak az érintett kórházak környékén található
gyógyszertárak képesek megfelelni.

Rendelkező rész

1) A keresetet elutasítja.

2) Az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 117., 2007.5.26.

A Bíróság (harmadik tanács) 2008. szeptember 11-i
ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Jörn Petersen kontra
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice

Niederösterreich

(C-228/07. sz. ügy) (1)

(Szociális biztonság – 1408/71/EGK rendelet – A 4. cikk
(1) bekezdésének b) és g) pontja, a 10. cikk (1) bekezdése és
69. cikk – Személyek szabad mozgása – EK 39. cikk és
EK 42. cikk – Kötelező nyugdíj- vagy baleset-biztosítási rend-
szer – Munkaképesség-csökkenés vagy rokkantság esetén járó
biztosítási ellátás – Kérelmező munkanélküliek számára nyúj-
tott előleg – Ellátás „munkanélküli-ellátásnak” vagy
„rokkantsági ellátásnak” történő minősítése – Lakóhelyre

vonatkozó feltétel)

(2008/C 285/12)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Jörn Petersen

Alperes: Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederös-
terreich

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verwaltungsgerichtshof
– A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra
történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK
tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás
5. fejezet, 1. kötet, 35. o.) 4. cikke (1) bekezdése b) és
g) pontjának értelmezése – A munkanélküli biztosítás olyan
pénzbeli ellátása munkanélküli ellátásnak vagy rokkantsági ellá-
tásnak való minősítése, amelynek folyósításához a munkanélküli
járadék megállapításához egyébként szükséges munkaképesség,
munkára való hajlandóság és munkavégzésre való készenlét
feltétele nem szükséges, és amelyet a munkanélküli-biztosításból
a munkaképesség csökkenése vagy keresőképtelenség miatt
törvényes nyugdíj- vagy balesetbiztosítási ellátás megállapítását
kérő munkanélküliek részére a kérelemről való döntés meghoza-
taláig nyújtanak – Olyan nemzeti szabályozás, amely ezen ellátás
felfüggesztését írja elő, ha az érintett munkanélküli egy másik
tagállamban tartózkodik.

Rendelkező rész

1) Az alapeljárásban szereplőhöz hasonló ellátást a szociális bizton-
sági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról
szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 1996.
december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és napra-
késszé tett változata 4. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében
vett „munkanélküli-ellátásnak” kell tekinteni.

2) Az EK 39. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha
valamely tagállam – amennyiben nem hoz fel egyetlen olyan
tényezőt sem, amely bizonyítaná, hogy az ilyen feltétel objektív
módon igazolható és arányos – az alapeljárásban szereplőhöz
hasonló ellátás nyújtását, amely ellátást az 1408/71 rendelet
4. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében „munkanélküli-ellá-
tásnak” kell tekinteni, attól a feltételtől teszi függővé, hogy a
kedvezményezett e tagállam nemzeti területén lakik.

(1) HL C 170., 2007.7.21.
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