
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(hatodik tanács)

2005. október 27.

a C-377/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Osztrák Köztársaság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – Az 1999/92/EK irányelv –
Munkavállalók védelme – Robbanásveszélyes légkör kockáza-
tának fennállása – Az előírt határidőn belüli átültetés elma-

radása)

(2005/C 330/11)

(Az eljárás nyelve: német)

A C-377/05. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (megha-
talmazottak: D. Martin és V. Kreuschitz) kontra Osztrák
Köztársaság (meghatalmazott: C. Pesendorfer) ügyben, az
EK 226. cikk alapján 2004. szeptember 2-án tagállami kötele-
zettségszegés megállapítása iránt előterjesztett kereset
tárgyában, a Bíróság (hatodik tanács), tagjai: J. Malenovský
tanácselnök, A. Borg Barthet (előadó) és U. Lõhmus bírák,
főtanácsnok: L. A. Geelhoed, hivatalvezető: R. Grass, 2005.
október 27-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a
következő:

1) Az Osztrák Köztársaság, mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek a
robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók
biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó mini-
mumkövetelményekről (15. egyedi irányelv a 89/391/EGK
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) szóló, 1999.
december 16-i 1999/92/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv teljes körű átültetéséhez, nem teljesítette ezen irányelvből
eredő kötelezettségeit.

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

(1) HL C 262., 2004.10.23.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(hatodik tanács)

2005. október 27.

a C-23/05. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Luxemburgi Nagyhercegség ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A 2000/34/EK irányelv –
Munkafeltételek – Munkaidő-szervezés – Az előírt határidőn

belüli átültetés elmaradása)

(2005/C 330/12)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-23/05. sz. Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: M. G. Rozet és N. Yerrell) kontra Luxemburgi Nagy-
hercegség (meghatalmazott: S. Schreiner) ügyben, az EK 226.
cikk alapján 2005. január 25-én kötelezettségszegés megállapí-
tása iránt előterjesztett kereset tárgyában, a Bíróság (hatodik
tanács), tagjai: J-P. Puissochet a hatodik tanács elnökeként
eljárva, S. von Bahr és A. Borg Barthet (előadó) bírák,
főtanácsnok: J. Kokott, hivatalvezető: R. Grass, 2005. október
27-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a
következő:

1) Mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen – az
orvos gyakornokok tekintetében meghozandó rendelkezések kivéte-
lével – a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló
93/104/EK tanácsi irányelvnek az abból kizárt ágazatok és tevé-
kenységek szabályozása céljából történő módosításáról szóló,
2000. június 22-i 2000/34/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, a Luxemburgi Nagyhercegség nem teljesítette az
irányelv 2. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek
viselésére.

(1) HL C 82., 2005.4.2.
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