
Kereseti kérelmek

– a Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel az
Európai Unió más tagállamában jogszerűen előállított és/vagy
forgalmazott építőipari termékeket Belgiumban forgalmazni
kívánó gazdasági szereplők számára de facto kötelezettséget
vezetett be arra, hogy e termékek Belgiumban történő forgal-
mazásához „BENOR” vagy „ATG” megfelelőségi jelet szerez-
zenek – nem teljesítette az EK-Szerződés 28. és 30. cikkéből
eredő kötelezettségeit.

– kötelezze a Belga Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A vitatott nemzeti intézkedések az áruk szabad mozgását korlá-
tozó olyan állami intézkedéseknek minősíthetők, melyeket az
EK 30. cikkben említett megfontolások vagy a közérdeken
alapuló feltétlenül érvényesítendő követelmények nem
igazolnak, és nem felelnek meg az arányosság elvének.

2006. május 24-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-235/06. sz. ügy)

(2006/C 165/41)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Braun
és R. Vidal Puig, meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

– állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság megsértette köte-
lezettségeit, mivel nem írt elő szankciókat a visszautasított
beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az
utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabá-
lyainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 16. cikke értel-
mében;

– kötelezze az Osztrák Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 261/2004 rendelet 16. cikke úgy rendelkezik, hogy a légitár-
saságokkal szemben szankciókat kell előírni arra az esetre, ha
nem fizetnek kártérítést, nem ajánlanak fel átfoglalást vagy nem
nyújtanak visszatérítést. A tagállamok által a rendelet megsérté-
sére elfogadott szankcióknak hatékonynak, arányosnak és
visszatartó erejűnek kell lenniük.

A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a rendelet
megsértésére Ausztria még nem fogadott el hatékony, arányos
és visszatartó erejű szankciókat.

(1) HL L 46., 2004.2.17., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet,
8. kötet, 10. o.

2006. március 3-án benyújtott kereset – Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-236/06. sz. ügy)

(2006/C 165/42)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
D. Maidani és G. Braun meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

– állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról
(piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem
közölte ezeket a Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irány-
elvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

2006.7.15.C 165/22 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


