
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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