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

(1) HL C 264., 2003.11.1.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(második tanács)

2004. október 28-án

a C-360/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra
az Osztrák Köztársaság ügyben (1)

(Tagállami mulasztás – 2000/39/EK irányelv – A munkavál-
lalók egészségének és biztonságának védelme – A munkahe-
lyen levő vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatok – Foglal-
kozási expozíciós határérték meghatározása – A megadott
határidőn belül az irányelvnek csak az ország bizonyos

részein történt átültetése)

(2005/C 6/26)

(Az eljárás nyelve: német)

A C-360/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: D. Martin és H. Kreppel), kézbesítési cím: Luxembourg,
kontra az Osztrák Köztársaság (meghatalmazott: E. Riedl)
ügyben, az EK 226. cikke szerinti tagállami kötelezettségszegés
tárgyában, a Bíróság (második tanács), tagjai C. W. A. Timmer-
mans (előadó), a tanács elnöke, C. Gulmann, J. Makarczyk, P.
Kūris és J. Klučka, bírák, főtanácsnok: A. Tizzano, hivatalvezető:
R. Grass, 2004. október 28-án meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:

1) Mivel nem fogadta el azokat a szükséges törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
eleget tegyen a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos
kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával
kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első
listájának létrehozásáról szóló, 2000. június 8-i 2000/39/EK
bizottsági irányelv rendelkezéseinek, az Osztrák Köztársaság elmu-
lasztotta a fenti irányelv alapján fennálló kötelezettségei teljesítését.

2) Az Osztrák Köztársaság köteles viselni a költségeket.

(1) HL C 264., 2003.11.1.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(negyedik tanács)

2004. november 28-án

a C-421/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra
az Osztrák Köztársaság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A 2001/18/EK irányelv –
Géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő
szándékos kibocsátása – Átültetés elmulasztása az előírt

határidőn belül)

(2005/C 6/27)

(Az eljárás nyelve: német)

A C-421/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: U. Wölker) kontra az Osztrák Köztársaság (meghatal-
mazott: E. Riedl) ügyben, az EK 226. cikke alapján 2003.
október 3-án benyújtott kötelezettségszegés megállapítása iránti
kereset tárgyában, a Bíróság (negyedik tanács), tagjai N.
Colneric, a tanács elnökeként eljárva, J. N. Cunha Rodrigues és
E. Levits (előadó), bírák, főtanácsnok: J. Kokott, hivatalvezető:
R. Grass, 2004. november 28-án meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:

1) Mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy eleget tegyen a géntechnológiával módosított szerve-
zetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a
90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, az Osztrák Köztársaság nem teljesítette az irányelv
alapján fennálló kötelezettségeit.

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

(1) HL C 275., 2003.11.15.
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