
A Gerechtshof te 's-Gravenhage 2005. március 3-i határo-
zatával a Federatie Nederlandse Vakbeweging kontra
holland állam ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal

iránti kérelem

(C-124/05. sz. ügy)

(2005/C 155/03)

(Az eljárás nyelve: holland)

A Gerechtshof te 's-Gravenhage (Hollandia) 2005. március 3-i
határozatával, amely 2005. március 16-án érkezett a Bíróság
Hivatalához, a Federatie Nederlandse Vakbeweging kontra
holland állam ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet
nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Gerechtshof te 's-Gravenhage a következő kérdésről kéri a
Bíróság döntését:

Összeegyeztethető-e a közösségi joggal, és különösen az 1993.
november 23-i 93/104/EK tanácsi irányelv (1) 7. cikkének (2)
bekezdésével egy olyan tagállami törvényi rendelkezés, amely
lehetővé teszi a munkaszerződés tartama alatti írásbeli megálla-
podást arra vonatkozólag, hogy a munkavállaló, aki rendes
minimális éves szabadságát valamelyik évben nem, vagy nem
teljesen vette igénybe, ennek fejében az azt követő évben
anyagi juttatást kapjon?

A kérdésnél az a kiindulópont, hogy a juttatás nyújtására nem
a munkavállaló folyó évi vagy azt követő évekbeli rendes mini-
mális szabadságához való jogára tekintettel kerül sor.

(1) A 93/104/EK irányelv helyébe a munkaidő-szervezés egyes szem-
pontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK tanácsi irányelv
(HL L 299., 2003. 11. 18., 9. o.) lépett.

Az Európai Közösségek Bizottsága által Írország ellen
2005. április 1-jén benyújtott kereset

(C-148/05. sz. ügy)

(2005/C 155/04)

(Az eljárás nyelve: angol)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: Barry Doherty és
Donatella Recchia, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési

cím: Luxembourg) 2005. április 1-jén keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Bíróságához Írország ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy Írország, mivel

a) a 79/923/EGK irányelv (1) 4. cikkébe ütközően nem
jelölte ki a mészhéjú állatok halászatára használt összes
kijelölendő vizet,

b) ugyanezen irányelv 3. cikkébe ütközően nem állapította
meg az összes szükséges értéket a mészhéjú állatok halá-
szatára használt kijelölt vagy a 4. cikk alapján kijelölendő
vizekkel kapcsolatban,

c) ugyanezen irányelv 5. cikkébe ütközően nem hozott
meg minden szükséges intézkedést acélból, hogy a 4.
cikk alapján kijelölendő, de ki nem jelölt vizek esetében
programokat alakítson ki a szennyeződés csökkentésére,

elmulasztotta az említett irányelv fenti cikkeiből eredő köte-
lezettségei teljesítését;

és

2) kötelezze Írországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A Bizottság fenntartja, hogy Írország megsértette a mészhéjú
állatok vizeinek minőségi követelményeiről szóló 79/923/EGK
tanácsi irányelvet azáltal, hogy

a) a 79/923/EGK irányelv 4. cikkébe ütközően nem jelölte ki a
mészhéjú állatok halászatára használt összes kijelölendő
vizet,

b) ugyanezen irányelv 3. cikkébe ütközően nem állapította
meg az összes szükséges értéket a mészhéjú állatok halásza-
tára használt kijelölt vagy a 4. cikk alapján kijelölendő
vizekkel kapcsolatban, és

c) ugyanezen irányelv 5. cikkébe ütközően nem hozott meg
minden szükséges intézkedést acélból, hogy a 4. cikk alapján
kijelölendő vizek esetében programokat alakítson ki a szeny-
nyeződés csökkentésére.

(1) A mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről szóló,
1979. október 30-i 79/923/EGK tanácsi irányelv, HL L 281., 1979.
11. 10., 47. o.
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