
A Bíróság (hetedik tanács) 2010. február 25-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság 

(C-330/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2006/43/EK irányelv — 
Társasági jog — Éves és összevont (konszolidált) beszámolok 
jog szerinti könyvvizsgálata — Az előírt határidőn belül 

történő átültetés elmaradása) 

(2010/C 100/14) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Braun és M. Adam 
meghatalmazottak) 

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselő: C. Pesendorfer 
meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az éves és összevont 
(konszolidált) beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 
valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezé
séről szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (HL L 157., 87. o.) való megfeleléshez 
szükséges rendelkezések előírt határidőn belül történő elfogadá
sának, illetve közlésének elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. Az Osztrák Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem 
fogadta el mindazon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az éves és 
összevont (konszolidált) beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, 
a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 
valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezé
séről szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az említett irányelvből 
eredő kötelezettségeit. 

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

( 1 ) HL C 233., 2009.9.26. 

A Bíróság elnökének 2009. december 16-i végzése 
(a High Court of Justice (Chancery Division), High Court 
of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division 
(Administrative Court) — Egyesült Királyság előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Football Association 
Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice 
Hellas SA kontra QC Leisure, David Richardson, 
AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, 
SR Leisur Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek 
Owen (C-403/08. sz. ügy), Karen Murphy kontra Media 

Protection Services Ltd (C-429/08. sz. ügy) 

(C-403/08. sz. és C-429/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az eljárásban való 
részvétel iránti kérelem — Elutasítás) 

(2010/C 100/15) 

Az eljárás nyelve: angol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice 
(England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative 
Court) 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: Football Association Premier League Ltd, NetMed 
Hellas SA, Multichoice Hellas SA (C-403/08. sz. ügy), Karen 
Murphy (C-429/08. sz. ügy) 

Alperesek: QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, 
Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip 
George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08. sz. ügy), 
Media Protection Services Ltd (C-429/08. sz. ügy) 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — High Court of Justice 
(Chancery Division), Queen's Bench Division (Administrative 
Court) — Az EK 28., EK 30., EK 49. és EK 81. cikk, a feltételes 
hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védel
méről szóló, 1998. november 20-i 98/84/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL L 320., 54. o.; magyar nyelvű különki
adás 6. fejezet, 3. kötet, 147. o.) 2. cikke a) és e) pontjának, 
4. cikke a) pontjának és 5. cikkének, az információs társada
lomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanács irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.) 2. cikkének, 
3. cikkének és 5. cikke (1) bekezdésének, a tagállamok törvényi,
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rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, tele
víziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendel
kezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 
89/552/EGK tanácsi irányelv (HL L 298., 23. o.; 
magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 224. o.) 1. 
cikke a) és b) pontjának, illetve a műholdas műsorsugárzásra 
és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és 
szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló, 1993. 
szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelv (HL L 248., 15. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 134. o.) 
értelmezése — Labdarúgó-mérkőzések továbbközvetítésére 
vonatkozó kizárólagos jogok ellenszolgáltatás ellenében történő 
biztosítása — Más tagállamok piacán jogszerűen forgalmazott, 
az ilyen mérkőzések megtekintését lehetővé tevő dekódereknek 
az Egyesült Királyságban a kizárólagos jogok megsértésével 
történő értékesítése 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság elutasítja az Union des associations européennes de 
football (UEFA), a British Sky Broadcasting Ltd, a Setanta Sports 
Sàrl és a The Motion Picture Association által az eljárásban való 
részvétel iránt előterjesztett kérelmeket. 

2. A költségekről nem szükséges határozni. 

( 1 ) HL C 301., 2008.11.22. 

A Bíróság 2009. december 9-i végzése — Luigi Marcuccio 
kontra Európai Bizottság 

(C-513/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Tisztviselők — Szociális biztonság — 
A tisztviselő egyes orvosi költségeinek 100 %-os megtérítése 
iránti kérelem kifejezett elutasítása — Részben nyilvánvalóan 
elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan 

fellebbezés) 

(2010/C 100/16) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (képviselő: G. Cipressa meghatalmazott) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall 
és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, A. dal Ferro avvocato) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-143/08. sz., Marcuccio 
kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 9-én hozott azon 
végzése ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú 

Bíróság mint elfogadhatatlant elutasította az Európai Közösségek 
közös egészségbiztosítási rendszere kifizető hivatala határozata
inak megsemmisítése iránti kérelmet, amely határozatok megta
gadták egyrészről egyes, a felperes részéről felmerült orvosi költ
ségek 100 %-os átvállalását, másrészről az elismert tudású szak
orvossal való konzultációkra alkalmazandó szabályoknak 
megfelelően az orvosi vizsgálat költségeinek megtérítését, vala
mint elutasította az az iránti kérelmet, hogy az Elsőfokú Bíróság 
a Bizottságot kötelezze az orvosi költségek bizonyos összege
inek megfizetésére. 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság L. Marcucciót kötelezi a fellebbezési eljárás költségeinek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 32., 2009.2.7. 

A Bíróság 2009. december 9-i végzése — Luigi Marcuccio 
kontra Európai Bizottság 

(C-528/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Tisztviselők — A tisztviselő egyes orvosi 
költségeinek 100 %-os megtérítése iránti kérelem 
kifejezett elutasítása — A Közszolgálati Törvényszék 
hatáskör-átengedésről szóló végzése — Részben nyilvánvalóan 
elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan 

fellebbezés) 

(2010/C 100/17) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (képviselők: G. Cipressa avvocato) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall 
és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, A. dal Ferro avvocato) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-144/08. sz., Marcuccio 
kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 9-én hozott azon 
végzése ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú 
Bíróság mint elfogadhatatlant elutasította egyrészről a felpe
resnek az egyes orvosi költségek 100 %-os átvállalására vonat
kozó kérelmét elutasító határozat megsemmisítése iránti 
kérelmet, másrészről az arra irányuló kérelmet, hogy az Első
fokú Bíróság a fellebbező orvosi költségeinek kiegészítő megté
rítése vagy kártérítés címén kötelezze a Bizottságot a fellebbe
zőnek 89,56 euró összeg megfizetésére.
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