
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?

2005.4.16.C 93/16 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


