TIETOJA RATKAISUISTA, JOITA EI JULKAISTA

Aihe
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Tietyistä yhteen
toimivia rajatylittäviä rautatiealan palveluja suorittavien, liikkuvassa työssä olevien
työntekijöiden työoloja koskevista seikoista Euroopan rautatieyhteisön (CER) ja
Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) välillä tehdystä sopimuksesta 18.7.2005
annetun neuvoston direktiivin 2005/47/EY (EUVL L 195, s. 15) noudattamisen edel
lyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ei ole annettu ja/tai niistä ei ole
ilmoitettu säädetyssä määräajassa

Ratkaisu
1)

Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut tietyistä yhteentoimivia
rajatylittäviä rautatiealan palveluja suorittavien, liikkuvassa työssä olevien
työntekijöiden työoloja koskevista seikoista Euroopan rautatieyhteisön (CER)
ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) välillä tehdystä sopimuksesta
18.7.2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/47/EY mukaisia velvoitteitaan,
koska se ei ole säädetyssä määräajassa antanut kaikkia kyseisen direktiivin
noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Luxemburgin suurherttuakunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäynti
kulut.

Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 7.4.2011 –
komissio vastaan Irlanti

(asia C-431/10)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2005/85/EY –
Turvapaikkaoikeus – Pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskeva
menettely – Vähimmäisvaatimukset – Direktiivin määräajassa tapahtuvan
täydellisen täytäntöönpanon laiminlyönti)
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Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Unionin
tuomioistuimen arviointi siitä, onko kanne perusteltu – Huomioon otettava tilanne –
Tilanne perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä (SEUT 258 artikla;
neuvoston direktiivi 2005/85) (ks. 10–15 kohta)

Aihe
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Pakolaisaseman myöntämistä tai
poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaati
muksista 1.12.2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/85/EY (EUVL L 326, s. 13)
noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole toteutettu määräajassa

Ratkaisu
1)

Irlanti ei ole noudattanut pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista kos
kevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista
1.12.2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/85/EY 43 artiklan mukaisia vel
voitteitaan, koska se ei ole säädetyssä määräajassa antanut kyseisen direktii
vin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Irlanti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 8.4.2011 –
Obreja vastaan Ministerul Economiei şi Finanţelor ja Direcţia
Generală a Finanţelor Publice a judeţului Mureş ja Ministerul
Economiei şi Finanţelor ym. vastaan Darmi
(yhdistetyt asiat C-136/10 ja C-178/10)
(Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta – Sisäinen verotus –
SEUT 110 artikla – Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava
ympäristövero)
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