
b) összeegyeztethető-e a közösségi joggal a nemzeti jognak a
nemzeti bíróság általi olyan értelmezése és alkalmazása,
miszerint egy olyan rendelkezést, amely tiltja a közszek-
torban a határozott idejű munkaszerződések határozatlan
idejű munkaszerződésekké történő átalakítását, úgy kell
értelmezni, hogy a közszektorban minden esetben feltét-
lenül tiltott a határozott idejű munkaszerződés határo-
zatlan idejű munkaszerződéssé történő átalakítása, akkor
is, ha e szerződést visszaélésszerűen kötötték határozott
időre, mivel a kielégített szükségletek állandóak és
tartósak, és a nemzeti bíróságnak nincs lehetősége ilyen
esetben arra, hogy megállapítsa a vitatott munkaviszony
valódi jellegét és ezt helyesen határozatlan idejű szerző-
désnek minősítse; vagy pedig ez a tilalom csak azon hatá-
rozott idejű munkaszerződésekre vonatkozik, amelyeket
ténylegesen átmeneti, előre nem látott, sürgős vagy
hasonló szükségletek kielégítése céljából kötöttek, és nem
azon esetekre is, amikor e szerződéseket valójában
állandó és tartós szükségletek kielégítése céljából kötötték.
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Felperes: Association nationale pour la protection des eaux et
rivières – TOS

Alperes: Ministère de l'écologie, du développement et de
l'aménagement durables

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Értelmezhető-e a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes
veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 2006.
február 15-i 2006/11/EK irányelv (1) 6. cikke úgy, mint amely
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a környezetvédelmi
normákat tartalmazó, a vizek szennyezése csökkentésére vonat-
kozó programok e cikk keretében történt elfogadását követően a

kevésbé szennyezőnek tartott létesítmények vonatkozásában az
említett termékek kibocsátására vonatkozó általános előírásokat
tartalmazó felhívásokkal járó bejelentési rendszert vezessen be
és a közigazgatási hatóság számára biztosítsa a működés
megkezdése elleni tiltakozás jogát vagy azt, hogy megfelelő
kibocsátási határértékeket írjon elő az érintett létesítménynek?

(1) HL L 64., 52. o.

A T-151/01. sz., Der Güne Punkt – Duales System
Deutschland kontra az Európai Közösségek Bizottsága,
támogatja a Vfw AG, Landbell AG für Rückhol-Systeme és
a Belland Vision GmbH ügyben 2007. május 24-én hozott
ítélet ellen a Der Güne Punkt – Duales System Deutschland
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Fellebbező: Der Güne Punkt – Duales System Deutschland (képvi-
selők: W. Deselaers, E. Wagner, B. Mering, ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága, a Vfw
AG, a Landbell AG für Rückhol-Systeme és a Belland Vision
GmbH

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

– helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróság T-151/01. sz.
ügyben 2007. május 24-én hozott ítéletét;

– semmisítse meg az EK 82. cikk alkalmazására vonatkozó eljá-
rásban (COMP D3/34493 – DSD-ügy) 2001. április 20-án
hozott 2001/463/EK bizottsági határozatot (1)

– másodlagosan utalja vissza az ügyet az Elsőfokú Bírósághoz
elé ismételt határozathozatalra, figyelemmel a Bíróság által
ítéleteiben kifejlesztett jogi álláspontra;

– minden esetben kötelezze a Bizottságot a Bíróság és az Első-
fokú Bíróság előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező az említett ítélet elleni fellebbezését nyolc jogalapra
alapítja.
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