
Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv belső jogrendbe való átültetésének határideje 2003.
szeptember 28-án lejárt.

(1) HL L 85., 2002.3.28., 40. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Francia Köztár-
saság ellen 2005. február 15-én benyújtott kereset

(C-73/05. sz. ügy)

(2005/C 82/48)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Nicola Yerrell,
meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg,
2005. február 15-én keresetet nyújtott be az Európai Közös-
ségek Bíróságához a Francia Köztársaság ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen a munkaidő-szervezés egyes
szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvnek az
abból kizárt ágazatok és tevékenységek szabályozása céljából
történő módosításáról szóló, 2000. június 22-i 2000/34/EK
irányelvnek (1), a Francia Köztársaság nem teljesítette az EK-
szerződés alapján fennálló kötelezettségeit;

2) kötelezze Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv belső jogba való átültetésének határideje 2003.
augusztus 1-jén lejárt.

(1) HL L 195., 2000.8.1., 41. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi
Nagyhercegség ellen 2005. február 15-én benyújtott

kereset

(C-74/05. sz. ügy)

(2005/C 82/49)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Nicola Yerrell,
meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg,
2005. február 15-én keresetet nyújtott be az Európai Közös-
ségek Bíróságához a Luxemburgi Nagyhercegség ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1. állapítsa meg, hogy mivel az előírt határidőn belül nem
fogadta el valamennyi törvényi, rendeleti vagy közigazgatási
rendelkezést, amely szükséges ahhoz, hogy megfeleljen az
Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közle-
kedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai
Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális
Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzet-
közi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári repülésben
dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről
szóló európai megállapodásról szóló, 2000. november 27-i
2000/79/EK irányelvnek (1), vagy mivel nem bizonyosodott
meg arról, hogy a szociális partnerek megállapodás útján
végrehajtották a szükséges rendelkezéseket és/vagy azokról
nem tájékoztatta a Bizottságot a Luxemburgi Nagyhercegség
nem teljesítette az EK-Szerződés alapján fennálló kötelezett-
ségeit;

2. kötelezze a Luxembourgi Nagyhercegséget a költségek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv belső jogrendszerbe történő átültetésére előírt
határidő 2003. december 1-jén lejárt.

(1) HL L 302., 2000.12.1., 57. o.
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