
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.

2007. október 24-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-470/07. sz. ügy)

(2007/C 315/48)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G.
Zavvos és N. Yerrell)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek:

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó
biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 2004. április
29-i 2004/54/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (1), vagy legalábbis a kérdéses rendelkezéseket a Bizott-
sággal nem közölte – nem teljesítette az említett irányelvből
eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv belső jogrendbe történő átültetésének határideje
2004. április 30-án lejárt.

(1) HL L 167., 2004.4.30., 39. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet,
8. kötet, 309. o.

2007. október 31-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-480/07. sz. ügy)

(2007/C 315/49)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K.
Simonsson és R. Vidal Puig meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel
nem dolgozott ki, nem fogadott el és nem hajtott végre hulla-
dékgazdálkodási terveket valamennyi kikötője vonatkozásában
– nem teljesítette a hajókon keletkező hulladék és a rako-
mánymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítmé-
nyekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (1) 5. cikkének (1) bekezdéséből
és 16. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2000/59 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének és 16. cikke (1)
bekezdésének együttes olvasatából az következik, hogy a
Spanyol Királyságnak 2002. december 28-a előtt el kellett
fogadnia az ahhoz szükséges rendelkezéseket, hogy valamennyi
spanyol kikötőben biztosítani lehessen a megfelelő hulladékgaz-
dálkodási terv kidolgozását és végrehajtását.

Az ezen időpontig a spanyol hatóságok által szolgáltatott infor-
mációkból az következik, hogy már valamennyi állami, közér-
dekű kikötő vonatkozásában sor került hulladékgazdálkodási
tervek kidolgozására és végrehajtására, például a Comunidad
Autónoma de Galicia joghatósága alá tartozó kikötők vonatko-
zásában. Ugyanakkor ezen információkból az is következik,
hogy e tervek még nem kerültek kidolgozásra és/vagy elfoga-
dásra a többi tengerparti Comunidad Autónoma, tehát Cataluña,
Baleares, Valencia, Murcia, Andalucía, Canarias, Asturias,
Cantabria és a País Vasco joghatósága alá tartozó valamennyi
kikötő vonatkozásában.

(1) HL L 332., 81. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet,
358. o.
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