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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

työntekijöiden sosiaalisesta suojelusta, vaan myös kansallisen rakennusalan suojaamisesta ja kansallisen työttömyyden vähentämisestä sosiaalisten jännitteiden välttämiseksi
yhteensopiva yhteisön oikeuden kanssa?
2. Onko palvelujen vapaan liikkuvuuden sellaiseksi rajoitukseksi, jota ei voida EY:n perustamissopimuksen mukaan
perustella, katsottava se, että kotimainen työnantaja saa
alittaa yleisesti sovellettavaksi julistetussa työehtosopimuksessa vahvistetun vähimmäispalkan tekemällä (etuimuusasemassa olevan) yrityskohtaisen työehtosopimuksen, kun
muista EY-jäsenmaista olevan ulkomaalaisen työnantajan
on – ainakin tosiasiallisesti – mahdotonta tehdä näin
silloin, kun se aikoo lähettää työntekijöitä työhön Saksan
liittotasavaltaan?

Euroopan yhteisöjen komission 4.5.1999 Espanjan kuningaskuntaa vastaan nostama kanne
(Asia C-168/99)
(1999/C 204/51)
Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut 4.5.1999 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Espanjan kuningaskuntaa vastaan. Kantajan asiamiehenä on oikeudellisen yksikön
virkamies Juan Guerra Fernández, prosessiosoite Luxemburgissa c/o oikeudellisen yksikön virkamies Carlos Gómez de la
Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.

17.7.1999

Korkeimman oikeuden 27.4.1999 tekemällään päätöksellä
esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Oy Liikenne Ab
vastaan Pekka Liskojärvi ja Pentti Juntunen
(Asia C-172/99)
(1999/C 204/52)
Korkein oikeus on pyytänyt 27.4.1999 tekemällään
päätöksellä, joka on saapunut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 7.5.1999, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta asiassa Oy Liikenne Ab vastaan Pekka Liskojärvi ja
Pentti Juntunen ennakkoratkaisua seuraavaan kysymykseen:
Onko direktiivin 77/187/ETY 1 artiklan 1 kohdan mukaisena
liikkeen luovutuksena pidettävä tilannetta, jossa linjaautolinjojen liikennöinti siirtyy linja-autoyritykseltä toiselle
julkisia palveluhankintoja koskevan direktiivin 92/50/ETY (1)
mukaisen kilpailuttamismenettelyn seurauksena (2)?

(1) Annettu 14 päivänä helmikuuta 1977, työntekijöiden oikeuksien
turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan
luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä (EYVL, Erityispainos 1994, 05/Nide 02, s. 91).
(2) Annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia palveluhankintoja
koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta
(EYVL, Erityispainos 1994, 06/Nide 03, s. 139).

Euroopan yhteisöjen komissio vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin
1) toteaa, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut
EY:n perustamissopimuksen mukaisia velvoitteitaan, koska
se ei ole antanut ja saattanut voimaan eikä ilmoittanut
direktiivin 85/73/ETY muuttamisesta ja kodifioinnista elävien eläinten ja tiettyjen eläintuotteiden eläinlääkärintarkastusten ja -valvonnan rahoittamisen varmistamiseksi
sekä direktiivien 90/675/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/43/EY (1) noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, ja

High Court of Justicen (England & Wales), Queen’s
Bench Divisionin (Crown Office) 14.4.1999 tekemällään
päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa The
Queen vastaan Secretary of State for Trade and Industry,
Ex parte: Broadcasting, Entertainment, Cinematographic
and Theatre Union (BECTU)
(Asia C-173/99)

2) velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
(1999/C 204/53)
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
EY:n perustamissopimuksen 249 artiklan kolmannen kohdan
ja 10 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesta direktiivien
sitovuudesta seuraa, että niiden jäsenvaltioiden, joille direktiivi
on osoitettu, on toteutettava direktiivin täytäntöönpanemiseksi
tarvittavat toimenpiteet säädetyssä määräajassa. Direktiivin 4
artiklassa säädetty määräaika on päättynyt 1.7.1997, eikä
Espanja ole toteuttanut kaikkia tarvittavia toimenpiteitä.
( 1)

EYVL L 162, s. 1.

High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench
Division (Crown Office) on pyytänyt 14.4.1999 tekemällään
päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen
10.5.1999, yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
asiassa The Queen vastaan Secretary of State for Trade and
Industry, Ex parte: Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU) seuraaviin kysymyksiin:
1. Onko tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista
23 päivänä marraskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY (EYVL L 307, S. 18; jäljempänä työaikadirektiivi) 7 artiklaan sisältyvää ilmaisua ”tällaisen loman
saamiselle ja myöntämiselle kansallisessa lainsäädännössä

