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Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2010. augusztus 10-én keresetet nyújtott be az EFTA-Bíróságon Liechtenstein 
ellen. Az EFTA Felügyeleti Hatóságot (rue Belliard/Belliardstraat 35, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/ 
BELGIË) meghatalmazotti minőségben Xavier Lewis és Markus Schneider képviseli. 

Az EFTA Felügyeleti Hatóság az EFTA-Bíróságtól annak megállapítását kéri, hogy: 

1. mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el vagy a Hatóságnak nem jelentette be az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodás XVIII. mellékletének 21b. pontjában hivatkozott, az EGT-megállapodás 1. 
jegyzőkönyvével az EGT-megállapodáshoz igazított jogi aktus (az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
július 5-i 2006/54/EK irányelve a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról [átdolgozott szöveg]) belső jogrendjébe 
való átültetéséhez szükséges intézkedéseket, a Liechtensteini Hercegség nem teljesítette az irányelv 
33. cikkében és az EGT-megállapodás 7. cikkében foglalt kötelezettségeit. 

2. a Liechtensteini Hercegség viseli az eljárás költségeit. 

Jogi és ténybeli háttér, valamint hivatkozott jogalapok: 

— A kereset tárgya, hogy Liechtenstein nem tartja be maradéktalanul a férfiak és nők közötti esélyegyen
lőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról 
szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (átdolgozott szöveg). 

— A keresetben kifejtik, hogy az irányelvnek a 33/2008 sz. EGT vegyes bizottsági határozattal összefüg
gésben értelmezett 33. cikke szerint Liechtenstein legkésőbb 2009. február 1-jéig köteles volt meghozni 
az irányelv belső jogrendjébe való átültetéséhez szükséges intézkedéseket, és az említett intézkedések 
szövegét közölnie kellett az EFTA Felügyeleti Hatósággal. 

— Az EFTA Felügyeleti Hatóság megállapítja, hogy a liechtensteini kormánytól nem kapott a jogi aktus 
nemzeti jogba való teljes átültetésére vonatkozó értesítést, és nem rendelkezik egyéb olyan információval 
sem, ami erre engedne következtetni. 

— A liechtensteini kormány nem vitatja a jogi aktus teljes végrehajtásának késedelmességét.
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