
Rendelkező rész 

Az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámha
tósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen 
hozandó intézkedésekről szóló, 2003. július 22-i 1383/2003/EK 
tanácsi rendelet 5. cikkének (4) bekezdését — a 2003. október 27- 
i 1992/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, a közösségi védjegyről 
szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet 146. cikkére 
figyelemmel — úgy kell értelmezni, hogy az lehetővé teszi a nemzet
közi védjegyoltalom alatt álló védjegy jogosultja számára azt, hogy — 
a közösségi védjegyjogosultakhoz hasonlóan — kérje a kérelme előter
jesztésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállam vagy tagállamok 
vámhatóságának intézkedését is. 

( 1 ) HL C 247., 2008.9.27. 

A Bíróság (első tanács) 2009. június 25-i ítélete — az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság 

(C-356/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Szolgáltatásnyújtás szabad
sága — Letelepedés szabadsága — A tőke szabad mozgása — 
A Felső-Ausztria Land területén letelepedett orvosok számára 
valamely meghatározott banknál bankszámla nyitását előíró 

nemzeti szabályozás) 

(2009/C 205/16) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. 
Traversa meghatalmazott, A. Böhlke Rechtsanwalt) 

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

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 43., 49. és 56. cikk 
megsértése — A Felső-Ausztria Land területén letelepedett 
orvosok számára az Oberösterreichische Landesbanknál bank
számla nyitását előíró nemzeti szabályozás 

Rendelkező rész 

1) Az Osztrák Köztársaság, mivel a Felső-Ausztriában letelepedő 
valamennyi orvost arra kötelezi, hogy a linzi Oberösterreichische 
Landesbanknál nyisson bankszámlát, amelyre köteles az egészség
biztosítási pénztárak által, a szakmai tevékenységének gyakorlása 
keretében a dologi juttatásokért fizetett díjakat utalni, nem teljesí
tette az EK 49. cikkből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 247., 2008.9.27. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. július 2-i ítélete (a Corte 
suprema di cassazione [Olaszország] előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — EGN BV — Filiale 
Italiana kontra Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 

(C-377/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Hatodik HÉA-irányelv — A 17. cikk (3) bekezdésének a) 
pontja — Az előzetesen felszámított HÉA levonhatósága és 
visszatérítése — Távközlési szolgáltatások nyújtása — Szol
gáltatásnyújtás más tagállamban letelepedett címzett számára 
— A 9. cikk (2) bekezdésének e) pontja — A teljesítés 

helyének meghatározása) 

(2009/C 205/17) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Corte suprema di cassazione 

Az alapeljárás felei 

Felperes: EGN BV — Filiale Italiana 

Alperes: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Corte suprema di 
cassazione — A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogsza
bályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó rend
szer: egységes adóalap megállapításról szóló, 1977. május 17-i 
77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL 145., 1. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 9. cikke (2) 
bekezdése e) pontjának és 17. cikke (3) bekezdése a) pontjának 
értelmezése — Határon átívelő távközlési szolgáltatások nyúj
tása –E szolgáltatások nyújtójának joga az előzetesen megfizetett 
adó belső szabályozásnak megfelelő módon történő levonására 

Rendelkező rész 

Az 1995. április 10-i 95/7/EK tanácsi irányelvvel módosított, a 
tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolá
sáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megálla
pításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi 
irányelv 17. cikke (3) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, 
hogy az alapügyben érintetthez hasonló, valamely tagállam területén 
letelepedett távközlési szolgáltató e rendelkezés alapján jogosult a más
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tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozás számára nyújtott 
távközlési szolgáltatással kapcsolatban előzetesen felszámított hozzáa
dottérték-adót az első tagállamban levonni vagy visszaigényelni, mivel 
ez a jog megillette volna e szolgáltatót, ha a szóban forgó szolgálta
tásokat az első tagállamban nyújtották volna. 

( 1 ) HL C 285., 2008.11.8. 

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. július 2-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság 

(C-465/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/36/EK irányelv — 
Letelepedési jog — Szakmai képesítések elismerése — Az 

előírt határidőben való átültetés elmaradása) 

(2009/C 205/18) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Kara
nasou Apostolopoulou és H. Støvlbæk meghatalmazottak) 

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: E. Skandalou meghatal
mazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A 89/48/EGK irányelvet (HL L 
19., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 337. 
o.) hatályon kívül helyező, a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek (HL L 255., 22. o.) való megfeleléshez szük
séges rendelkezések előírt határidőn belül történő elfogadásának 
elmulasztása 

Rendelkező rész 

1) A Görög Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy megfeleljen a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 
2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek — nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 327., 2008.12.20. 

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. július 9-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság 

(C-469/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/36/EK irányelv — 
Szakmai képesítések elismerése — Az előírt határidőben 

való átültetés elmaradása) 

(2009/C 205/19) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

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

Alperes: Belga Királyság (képviselő: D. Haven meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A szakmai képesítések elis
meréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 255., 22. o.) való 
megfeleléshez szükséges valamennyi rendelkezés előírt határ
időben történő elfogadásának vagy közlésének elmulasztása 

Rendelkező rész 

1) A Belga Királyság — mivel nem fogadta el mindazokat a 
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 irányelvből eredő köte
lezettségeit. 

2) A Bíróság a Belga Királyságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 6., 2009.1.10. 

A Bíróság (ötödik tanács) 2009. június 30-i ítélete — az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság 

(C-490/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/68/EK irányelv — 
Viszontbiztosítás — Az előírt határidőn belüli átültetés elma

radása) 

(2009/C 205/20) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: N. Yerrell 
meghatalmazott)
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