
A Bíróság (hetedik tanács) 2007. május 24-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-359/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2001/45/EK irányelv – Szoci-
álpolitika – Munkavállalók védelme – Munkaeszközök haszná-
lata – Biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények

– Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

(2007/C 155/07)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Kreu-
schitz és I. Kaufmann-Bühler, meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselő: C. Pesendorfer, megha-
talmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A munkavállalók által a
munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egész-
ségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 89/655/EGK
tanácsi irányelv (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv
16. cikkének (1) bekezdése értelmében) módosításáról szóló,
2001. június 27-i 2001/45/EK parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 195., 46. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4.
kötet, 132. o.) végrehajtásához szükséges intézkedések előírt
határidőn belüli átültetésének elmulasztása

Rendelkező rész

1) Az Osztrák Köztársaság – mivel Burgenland és Karintia tartomá-
nyok vonatkozásában nem fogadta el, és Alsó-Ausztria tartomány
tekintetében legalábbis nem közölte az Európai Közösségek Bizott-
ságával az előírt határidőn belül azokat a törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
eleget tegyen a munkavállalók által a munkájuk során használt
munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmé-
nyeiről szóló 89/655/EGK tanácsi irányelv (második egyedi
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értel-
mében) módosításáról szóló, 2001. június 27-i 2001/45/EK
parlamenti és tanácsi irányelvnek – nem teljesítette a fenti irányelv
alapján fennálló kötelezettségeit.

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

(1) HL C 249., 2006.10.14.

A Bíróság (hatodik tanács) 2007. május 24-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi

Nagyhercegség

(C-364/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2002/15/EK irányelv –

Közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek
munkaidejének szervezése – Az előírt határidőn belüli átül-

tetés elmaradása)

(2007/C 155/08)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
N. Yerrell, meghatalmazott)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselők: C. Schiltz,
meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A közúti fuvarozásban utazó
tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről
szóló, 2002. március 11-i 2002/15/EK parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 80., 35. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet,
4. kötet, 224. o.) végrehajtásához szükséges rendelkezések előírt
határidőn belüli meghozatalának elmulasztása

Rendelkező rész

1) A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el az előírt
határidőn belül azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy eleget tegyen a
közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaide-
jének szervezéséről szóló, 2002. március 11-i 2002/15/EK parla-
menti és tanácsi irányelv irányelvnek – nem teljesítette a fenti
irányelv alapján fennálló kötelezettségeit.

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

(1) HL C 249., 2006.10.14.
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