
2) A Bíróság kötelezi a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek vise-
lésére.

(1) HL C 190., 2006.8.12.

A Bíróság (hatodik tanács) 2007. április 19-i ítélete –

Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-313/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A nem közúti mozgó gépekbe
és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd
halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedé-
sekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésről szóló
97/68/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 21-i
2004/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – Az előírt

határidőn belüli átültetés elmulasztása)

(2007/C 96/30)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
D. Lawunmi és D. Recchia, meghatalmazottak)

Alperes: Az Olasz Köztársaság (képviselők: I. M. Braguglia és
M. Fiorilli, meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A nem közúti mozgó gépekbe
és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd
halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedé-
sekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésről szóló
97/68/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 21-i
2004/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 146.,
1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 34. kötet, 341. o.)
előírt határidőn belüli átültetésének elmulasztása

Rendelkező rész

1) Az Olasz Köztársaság – mivel nem léptette hatályba azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen a nem közúti mozgó gépekbe és
berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazál-
lapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítésről szóló 97/68/EK irányelv módo-
sításáról szóló, 2004. április 21-i 2004/26/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek – nem teljesítette az ezen irányelvből
eredő kötelezettségeit.

2) Az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 212., 2006.9.2.

A Bíróság (hetedik tanács) 2007. március 29-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

(C-320/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2002/14/EK irányelv – Az
Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük
folytatott konzultáció általános keretének létrehozása – Az

előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

(2007/C 96/31)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
J. Enegren és G. Rozet meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság (képviselő: D. Haven meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az Európai Közösség munkavál-
lalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános
keretének létrehozásáról szóló, 2002. március 11-i 2002/14/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfeleléshez
szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli meghozatalának
elmulasztása – Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
közös nyilatkozata a munkavállalók képviseletéről (HL L 80.,
29. o.)

Rendelkező rész

1) A Belga Királyság – mivel nem fogadta el mindazokat a törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy megfeleljen az Európai Közösség munkavállalóinak
tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének
létrehozásáról szóló, 2002. március 11-i 2002/14/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek – nem teljesítette a fenti irány-
elvből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Belga Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 212., 2006.9.2.
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