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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Thorsten Alt német állampolgár által benyújtott, 716/2005. számú petíció a személyek 
és szolgáltatások Európai Unión belüli szabad mozgását szabályozó jogszabályok 
csorbítása ügyében.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy brit jog szerint alapított IT céggel szembeni diszkrimináció miatt 
tesz panaszt, mely cégnek a petíció benyújtója az igazgatója, és mely cég Németországban 
kíván leányvállalatot alapítani, megjegyezve, hogy a rottweil-i kerületi bíróság azon az alapon 
utasította el a leányvállalat bejegyzését, miszerint elégtelen tájékoztatás került benyújtásra. A 
petíció benyújtója azzal érvel, hogy ez az eljárás kimeríti a személyek és szolgáltatások 
szabad mozgásával, illetve a letelepedés szabadságával kapcsolatos, valamint a 
leányvállalatokra vonatkozó EU jogszabályok megsértésének fogalmát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. november 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást

3. A Bizottságtól 2006. július 3-án kapott válasz.

Háttér/A tények összegzése/Az ügy előélete
A petíció benyújtója, Thorsten Alt a TerraX–Computer International Ltd., az Egyesült 
Királyságban alapított és bejegyzett korlátolt felelősségű társaság igazgatótanácsának elnöke. 
A cég alapító okiratában az üzleti tevékenység nem korlátozódik meghatározott típusú 
szolgáltatásokra vagy meghatározott ágazatra, hanem leírása általános, például 
„kereskedelem”. Miután Baden-Württembergben (Németország) leányvállalat létrehozására 
került sor, a petíció benyújtója a TerraX–Computer nevében kérelmet nyújtott be, hogy azt 
Németország kereskedelmi nyilvántartásában – internetszolgáltatás nyújtása céljából – vegyék 
nyilvántartásba. A kérelmet azonban több okból nem fogadták el. Annak érdekében, hogy a 
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kereskedelmi nyilvántartásba bejegyezzék, a TerraX–Computernek többek között 
bizonyítania kellett, hogy a Németországban valamennyi szolgáltatási tevékenységhez 
szükséges összes engedéllyel rendelkezik, az állatvédelmi jogszabályokban vagy a 
robbanóanyagokról szóló törvényben előírt engedélyeket is beleértve. Ezt azért tartották 
szükségesnek, mert az Egyesült Királyságban található fő létesítmény üzleti tevékenységeinek 
tárgya nem korlátozódik egy meghatározott típusú szolgáltatásra, hanem bármilyen 
szolgáltatási tevékenységet lefedhet. A németországi leányvállalat üzleti 
tevékenységeicéljának szükségszerűen meg kell egyeznie az anyavállalat üzleti 
tevékenységeinek céljával, és ezért az nem korlátozódhat az internetszolgáltatásra.

A panasz
A petíció benyújtója úgy érvel, hogy a német hatóságok annak igazolására irányuló kérése, 
hogy a TerraX–Computer a Németországban valamennyi szolgáltatási tevékenységhez 
szükséges összes engedélyt beszerezte, sérti a német és az európai jogot, és kifejti, hogy a 
Német Szövetségi Bíróság (BGH) vagy más felsőbb német bíróságok már hoztak ennek 
megfelelő határozatot .

A Bizottság észrevételei a petíció állításaival és következtetésével kapcsolatban
Valóban a letelepedés szabadságának korlátozását jelentheti annak bizonyítását előírni, hogy 
valaki megszerezte a Németországban létező valamennyi szolgáltatási tevékenységhez 
szükséges engedélyeket, amikor a szolgáltató csak internetszolgáltatást kíván nyújtani, és 
ennek megfelelően kéri nyilvántartását a kereskedelmi nyilvántartásban, . Az Európai 
Bizottság azonban csak akkor indíthatja el valamely tagállammal szemben az EK-Szerződés 
226. cikkében előírt jogsértési eljárást, ha bizonyítani tudja, hogy valamely jogszabály vagy 
közigazgatási gyakorlat – melyet bizonyos mértékig következetes és általános jelleggel 
alkalmaznak – sérti a közösségi jogot (lásd a C-287/03. sz. Bizottság kontra Belgium ügyet; a 
C-387/99. sz. Bizottság kontra Németország ügyet; a C-949/01. sz. Bizottság kontra Írország 
ügyet). Mivel a petíció benyújtója kifejti, hogy a Német Szövetségi Bíróság vagy más felsőbb 
német bíróságok már úgy határoztak, hogy a szóban forgó követelményeket nem lehet más 
tagállamok cégeire alkalmazni, valószínűnek tűnik, hogy a szóban forgó ügy az EK-Szerződés 
226. cikkének alkalmazásában nem feltétlenül jelenti a kötelezettségek teljesítésének 
elmulasztását. A petíció benyújtója azonban a német bíróságon benyújthatja a keresetét.

Mivel azonban a petíció benyújtója és az érintett német bíróság egyaránt (eltérő) bírósági 
határozatokra hivatkoznak, az Európai Bizottság részletesebben meg fogja vizsgálni az ügyet.


