
Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztár-
saság ellen 2005. február 17-én benyújtott kereset

(C-79/05. sz. ügy)

(2005/C 93/29)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviselik: U. Wölker és A.
Aresu, meghatalmazotti minőségben, 2005. február 17-én kere-
setet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az Olasz
Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadott el minden kivite-
lezhető elővigyázatossági intézkedést a szabályozott
anyagok szivárgásának megakadályozása, illetve minimálisra
csökkentése érdekében, különös tekintettel a 3 kg-nál több
folyékony hűtőközeget tartalmazó rögzített berendezések
szivárgásának évenkénti ellenőrzésére, az Olasz Köztársaság
nem teljesítette az ózonréteget lebontó anyagokról szóló,
2000. június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) 17. cikke (1) bekezdéséből eredő kötele-
zettségeit;

2) kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A rendelkezésre álló információk alapján az Olasz Köztársaság
még nem fogadta el a 2037/2000/EK irányelv 17. cikke (1)
bekezdése alapján kötelező intézkedéseket.

(1) HL L 244, 2000.9.29., 1. o.

A Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de
lo Social 2005. január 28-i végzésével az Anacleto Cordero
Alonso kontra Fondo de Garantía Salarial ügyben benyúj-

tott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-81/05. sz. ügy)

(2005/C 93/30)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

A Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo
Social (Spanyolország) 2005. január 28-i végzésével, amely
2005. február 18-án érkezett a Bíróság Hivatalához, az Anac-
leto Cordero Alonso kontra Fondo de Garantía Salarial ügyben
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai
Közösségek Bíróságához.

A Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo
Social a következő kérdésekről kéri a Bíróság döntését:

1. Vajon a tagállamoknak az a kötelezettsége, hogy az Európai
Közösséget létrehozó szerződésből, illetve a Közösség intéz-
ményeinek intézkedéseiből eredő kötelezettségek teljesíté-
sének biztosítása érdekében megteszik a megfelelő általános
vagy különös intézkedéseket (EK 10. cikk), valamint a
közösségi jog nemzeti joggal szembeni elsőbbségének elve
önmagukban és a belső jog kifejezett rendelkezései nélkül
felhatalmazzák-e a nemzeti bíróságokat arra, hogy eltekint-
senek minden olyan nemzeti jogszabály alkalmazásától,
amelyek a közösségi joggal ellentétesek, függetlenül a
nemzeti rendelkezéseknek a jogszabályi hierarchiában elfog-
lalt helyétől (rendeletek, törvények vagy maga az alkot-
mány)?

2. a) Ha a spanyol közigazgatási intézményeknek és bírósá-
goknak egy olyan munkavállalónak, akinek a munkálta-
tóját fizetésképtelenné nyilvánították, a Fondo de
Garantía Salarial által fizetendő végkielégítéshez való
jogáról kell határoznia, amely végkielégítés a munkavál-
lalót egy olyan munkaszerződés megszűnése következ-
tében illeti, amelynek fizetésképtelenséggel szembeni
biztosítékát nemzeti jogszabály állapította meg, közösségi
jogot alkalmaznak-e, jóllehet a 80/987/EGK irányelv (1)
1. és 3. cikkeiben nem szerepel kifejezetten a szerződés
megszűnése miatti végkielégítés?

b) Igenlő válasz esetén, a 80/987/EGK irányelv és az ezt
átültető nemzeti jogszabályok alkalmazása során a
spanyol közigazgatási intézmények és bíróságok kötve
vannak-e a törvény előtti egyenlőség közösségi jogból
eredő elvének és a hátrányos megkülönböztetés közös-
ségi jogból eredő tilalmának a közösségi jog értelmezése
során az Európai Közösségek Bírósága által megállapított
jelentéséhez, jóllehet ez az értelmezés nem esik egybe
ugyanezen, a spanyol alkotmányban is elismert alap-
jognak a spanyol alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlata
által adott értelmezésével?
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c) Igenlő válasz esetén, a törvény előtti egyenlőségnek a
közösségi jogból eredő alapvető joga az egyenlő
bánásmód kötelezettségét jelenti-e olyan körülmények
között, amikor egy munkavállalónak a szerződés
megszűnése miatti végkielégítéshez való jogát bírósági
ítélet állapította meg, valamint olyan körülmények
között, amikor ez a jog valamely munkavállaló és
munkáltató között bíróság előtt és bírósági jóváhagyással
létrejött egyezség eredménye?

3. a) Amikor valamely tagállam belső jogában már a
2002/74/EK irányelv (2) hatályba lépése előtt elismerte a
munkavállalónak azt a jogát, hogy munkáltatói fizetés-
képtelenség esetén munkaszerződés megszűnése miatti
végkielégítésének vonatkozásában valamely garanciain-
tézet védelmében részesüljön, értelmezhető-e ez oly
módon, hogy 2002. október 8-tól, a fent hivatkozott
irányelv hatályba lépésétől kezdődően a tagállam közös-
ségi jogot alkalmaz, jóllehet nem telt még el az irányelv
átültetésére kitűzött végső határidő, amikor a szóban
forgó, szerződés megszűnése miatti végkielégítés garanci-
aintézet általi kifizetéséről dönt 2002. október 8-a után
megállapított munkáltatói fizetésképtelenség esetén?

b) Igenlő válasz esetén, az 80/987/EGK irányelv és az ezt
átültető nemzeti jogszabályok alkalmazása során a
spanyol közigazgatási intézmények és bíróságok kötve
vannak-e a törvény előtti egyenlőség közösségi jogból
eredő elvének és a hátrányos megkülönböztetés közös-
ségi jogból eredő tilalmának a közösségi jog értelmezése
során az Európai Közösségek Bírósága által megállapított
jelentéséhez, jóllehet ez az értelmezés nem esik egybe
ugyanezen, a spanyol alkotmányban is elismert alap-
jognak a spanyol alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlata
által adott értelmezésével.

c) Igenlő válasz esetén, a törvény előtti egyenlőségnek a
közösségi jogból eredő alapvető joga az egyenlő
bánásmód kötelezettségét jelenti-e olyan körülmények
között, amikor egy munkavállalónak a szerződés
megszűnése miatti végkielégítéshez való jogát bírósági
ítélet állapította meg, valamint olyan körülmények
között, amikor ez a jog valamely munkavállaló és
munkáltató között bíróság előtt és bírósági jóváhagyással
létrejött egyezség eredménye?

(1) A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1980. október
20-i tanácsi irányelv. HL L 283., 1980.10.28., 23. o.

(2) A 80/987/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2002. szep-
tember 23-i európai parlamenti és tanácsi irányelv. HL L 270.,
2002.10.8., 10. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Görög Köztár-
saság ellen 2005. február 17-én benyújtott kereset

(C-82/05. sz. ügy)

(2005/C 93/31)

(Az eljárás nyelve: görög)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: María Patakiá, a
Bizottság Jogi Szolgálatának tagja, kézbesítési cím: Luxem-
bourg, 2005. február 17-én keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Bíróságához a Görög Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel a „bake-off”-termékek készresütési
vagy felmelegítési eljárását azonosítja egy teljes kenyér-előál-
lítási művelettel és azt a péktevékenységre vonatkozó
jogszabályi feltételek hatálya alá helyezte, a Görög Köztár-
saság akadályozza a „bake-off”-termékek más tagállamokból
történő behozatalát és görögországi értékesítését, és így nem
teljesíti az EK 28. cikk alapján fennálló kötelezettségeit;

2) kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

1. A Bizottság egy panasz révén tájékoztatást kapott arról a
tényről, hogy a félig megsütött, illetőleg a megsütött és lefa-
gyasztott péktermékekre vonatkozó különleges jogszabály
hiányában, a görög hatóságok a „bake-off”-módszert teljes
kenyér-előállítási és -sütési műveletnek tekintik. Ebből kifo-
lyólag, a görög hatóságok csak akkor teszik lehetővé e
termékek rövid készresütését vagy felmelegítését az árusító-
helyeken, ha ezek a műveletek megfelelnek a péktevékeny-
ségre előírt jogszabályi feltételeknek, annak ellenére, hogy a
„bake-off” eljárás csupán a félig megsütött kenyér rövid kész-
resütésében vagy a megsütött és lefagyasztott kenyér felme-
legítésében áll, kizárva ebből a kenyér-előállítás és -sütés
összes ezt megelőző szakaszát. Következésképpen, a görög
piacon a „bake-off”-termékek forgalomba hozatala történhet
a pékségekre előírt feltételeket teljesítő árusítóhelyeken kész-
resütéssel vagy felmelegítéssel, avagy élelmiszerüzletekben,
félig megsütött vagy fagyasztott péktermékek formájában,
amelyek megsütését vagy felmelegítését azután a fogyasztó
végezheti el. A Bizottság úgy véli, hogy a fogyasztó számára
a „bake-off”-termékeket a többi, teljesen megsütött pékter-
mékhez képest, mindkét esetben kevésbé vonzóvá teszik.
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