
A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

(hatodik tanács)

2004. október 14-én

a C-238/03 P. sz. Maja Srl kontra az Európai Közösségek
Bizottsága ügyben (1)

(Fellebbezés – Közösségi pénzügyi támogatás – Egy mező-
gazdasági termelőegység korszerűsítésére nyújtott támogatás

visszavonása)

(2005/C 45/23)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A C-238/03 P. sz. Maja Srl, korábbi nevén: Ca' Pasta Srl,
(ügyvédek: P. Piva, R. Mastroianni, G. Arendt) az eljárásban
másik félként: az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalma-
zottak: C. Cattabriga és L. Visaggio, segítője: A. Dal Ferro,
ügyvéd) ügyben, a Bíróság alapokmánya 56. cikkében foglalt,
2003. május 28-án benyújtott fellebbezés tárgyában, a Bíróság
(hatodik tanács), tagjai: A. Borg Barthet (előadó), elnök, J. Male-
novský és U. Lõhmus bírák, főtanácsnok: D. Ruiz-Jarabo
Colomer, hivatalvezető: R. Grass, 2004. október 14-én
meghozta végzését, amelynek rendelkező része a következő:

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja

2) A Bíróság kötelezi a Maja Srl-t a költségek viselésére.

(1) HL C 213, 2003.9.6.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Svéd Királyság
ellen 2004. október 29-én benyújtott kereset

(C-459/04. sz. ügy)

(2005/C 45/24)

(Az eljárás nyelve: svéd)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: H. Kreppel és J.
Enegren, kézbesítési cím: Luxembourg, 2004. október 29-én
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Svéd
Királyság ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1) Állapítsa meg, hogy a Svéd Királyság nem teljesítette a
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédel-
mének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló
1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (1) 7.

cikkének (8) bekezdéséből eredő kötelezettségeit azáltal,
hogy nem határozta meg azokat a szükséges képességeket
és adottságokat, melyeket azoktól a személyektől várnak el,
akiket az egészségre és biztonságra vonatkozó védő- és
megelőző szolgáltatások szervezésére jelöltek ki és

2) kötelezze a Svéd Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv 7. cikkének (8) bekezdése nem követel meg teljes
harmonizációt az egyes tagállamokban a védő- és megelőző
szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységet végző személyektől
elvárt szükséges képességek és adottságok meghatározása tekin-
tetében, hanem mérlegelési lehetőséget ad a tagállamoknak
annak a tudásszintnek a meghatározására, amely megfelel a
rendelkezésnek. Az irányelv megfelelő végrehajtása érdekében a
nemzeti jogrendszerekben ezen fogalommeghatározásoknak
mindazonáltal bizonyos legalacsonyabb elfogadható szintet kell
biztosítaniuk.

A nemzeti jogszabályoknak legalább utalást kell tartalmazniuk
olyan objektív eszközökre, melyekkel megállapítható, hogy a
kérdéses személy elvégezte a szükséges képzést és ténylegesen a
szükséges gyakorlat és tudás birtokában van.

Sem az Arbetsmiljövernet (Munkakörnyezeti Hatóság) által
kibocsátott rendelet, sem pedig az iránymutatások nem tartal-
maznak az irányelv 7. cikke (8) bekezdésének megfelelő átülte-
tését biztosító, a munkakörülményekre vonatkozó munkát
végző személyektől elvárt szükséges képességekre és adottsá-
gokra vonatkozó fogalommeghatározást.

(1) HL L 183., 1989.6.29., 1.o.

A Verwaltungsgericht Sigmaringen 2004. szeptember 28-i
végzésével Herr Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen
kontra Land Baden-Württemberg ügyben benyújtott

előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-489/04. sz. ügy)

(2005/C 45/25)

(Az eljárás nyelve: német)

A Verwaltungsgericht Sigmaringen (Németországi Szövetségi
Köztársaság) 2004. szeptember 28-i végzésével, amely 2004.
november 29-én érkezett a Bíróság Hivatalához, a Herr
Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen kontra Land Baden-Würt-
temberg ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott
be az Európai Közösségek Bíróságához.
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