
2006. augusztus 29-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-356/06. sz. ügy)

(2006/C 249/14)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: B. Schima
meghatalmazott)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság –
mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
megfeleljen a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bale-
setek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. december 16-i
2003/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1),
vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal
– nem teljesítette az irányelv 2. cikkének (1) bekezdéséből
eredő kötelezettségeit.

– kötelezze az Osztrák Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2005. július 1-jén lejárt.

(1) HL L 345., 97. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet,
398. o.

2006. augusztus 30-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-358/06. sz. ügy)

(2006/C 249/15)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Konstantinidis és B. Schima)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek:

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv

módosításáról szóló, 2003. december 16-i 2003/105/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis
a kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte – nem
teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv belső jogrendbe történő átültetésére előírt határidő
2005. július 1-jén lejárt.

(1) HL L 345., 97. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet,
4. kötet, 398. o.

2006. augusztus 31-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-359/06. sz. ügy)

(2006/C 249/16)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
V. Kreuschitz és I. Kaufmann-Bühler, meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

– állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság – mivel nem
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a munkavállalók által a munkájuk során használt
munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkö-
vetelményeiről szóló 89/655/EGK tanácsi irányelv (második
egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének
(1) bekezdése értelmében) módosításáról szóló, 2001. júni-
us 27-i 2001/45/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (1) vagy legalábbis nem közölte ezeket a rendelkezé-
seket a Bizottsággal – nem teljesítette az irányelvből eredő
kötelezettségeit;

– kötelezze az Osztrák Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2004. július 19-én lejárt.

(1) HL L 195., 46. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet,
132. o.
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