
Rendelkező rész

1) A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik országok közösségi repü-
lőtereket használó légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004. ápri-
lis 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek –

nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit.

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

(1) HL C 247., 2007.10.20.
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A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Linz

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Ernst Engelmann

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Úgy kell-e értelmezni az EK-Szerződés (az Európai Közös-
séget létrehozó szerződés 1997. október 2-án hatályos válto-
zata, utoljára módosította a Bolgár Köztársaságnak és Romá-
niának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló,
2005. április 25-én megkötött szerződés [HL L 157., 11. o.])
43. cikkét, hogy e cikkel ellentétes az a rendelkezés, amely
szerencsejátékok játékkaszinókban történő szervezését kizá-
rólag részvénytársasági formában működő és e tagállam terü-
letén székhellyel rendelkező társaságok részére teszi lehetővé,
tehát egy e tagállamban lévő tőketársaság alapítását vagy
megszerzését írja elő?

2) Úgy kell-e értelmezni az EK-Szerződés 43. és 49. cikkét,
hogy e cikkekkel ellentétes az egyes szerencsejátékokra, így
pl. a játékkaszinókban űzött szerencsejátékokra vonatkozó
nemzeti monopólium, ha az érintett tagállamban nincsen a
szerencsejáték korlátozására vonatkozó egységes és
módszeres politika, miután a nemzeti koncesszióval rendel-
kező szervezők más szerencsejátékokban – például állami
sportfogadásban és sorsolásos játékban – való részvételre
ösztönöznek és azokat hirdetik (televízió, napilapok, folyói-

ratok), sőt a hirdetésben még azt is felajánlják, hogy a foga-
dási szelvény röviddel a lottóhúzás előtt visszaváltható („TOI
TOI TOI – Glaub' ans Glück”)?

3) Úgy kell-e értelmezni az EK-Szerződés 43. és 49. cikkét,
hogy e cikkekkel ellentétes az a rendelkezés, amely szerint a
szerencsejátékra vonatkozó nemzeti jogban a szerencsejá-
tékok és játékkaszinók tekintetében előírt 15 évre szóló
összes koncessziót olyan szabályozás alapján biztosítják,
amely a közösségi térség (nem e tagállamhoz tartozó) pályá-
zóit a pályázatból kizárja?
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség –

mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
megfeleljen az európai szövetkezet statútumának a munkavál-
lalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvnek (1), illetve
nem bizonyosodott meg arról, hogy a szociális partnerek
megállapodás útján bevezetik-e a szükséges rendelkezéseket,
vagy mindenesetre ezeket a rendelkezéseket nem közölte a
Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelv 16. cikkének
(1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/72/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2006.
augusztus 18-án lejárt.

(1) HL L 207., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet,
338. o.
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