
2) Az Atlantic Dawn Ltd, az Antarctic Fishing Co. Ltd, az Atlan
tean Ltd, a Killybegs Fishing Enterprises Ltd, a Doyle Fishing Co. 
Ltd, a Western Seaboard Fishing Co. Ltd, az O’Shea Fishing Co. 
Ltd, az Aine Fishing Co. Ltd, a Brendelen Ltd, a Cavankee Fishing 
Co. Ltd, az Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, a 
Mullglen Ltd, a Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric 
Conneely és Thomas Flaherty, a Carmarose Trawling Co. Ltd, 
valamint a Colmcille Fishing Ltd maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 285., 2008.11.8. 

A Bíróság 2009. április 3-i végzése — VDH 
Projektentwicklung GmbH és Edeka Handelsgesellschaft 
Rhein-Ruhr mbH kontra az Európai Közösségek Bizottsága 

(C-387/08. P sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Intézményi mulasztás megállapítása iránti 
kereset — A jogsértés orvoslására irányuló, a 3 cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárás Bizottság általi megindításának 
elmulasztása — Természetes és jogi személyek — Közvetlen 

érintettség — Elfogadhatatlanság) 

(2009/C 205/30) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperesek: VDH Projektentwicklung GmbH és Edeka Handels
gesellschaft Rhein-Ruhr mbH (képviselő: C. Antweiler ügyvéd) 

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-185/08. sz., VDH 
Projektentwicklung GmbH és Edeka Handelsgesellschaft Rhein- 
Ruhr mbH kontra Bizottság ügyben 2008. június 25-én hozott 
végzése elleni fellebbezés, amellyel az Elsőfokú Bíróság — mint 
nyilvávalóan elfogadhatatlant — elutasította a Bizottság általi 
intézményi mulasztás megállapítása iránt azon oknál fogva 
benyújtott keresetet, hogy a Bizottság egy építési beruházásra 
vonatkozó koncesszió létesítésével kapcsolatban, valamint egy 
fővállalkozói szerződés odaítélésével kapcsolatban elmulasztotta 
a jogsértés orvoslására irányuló, a 89/665/EGK irányelv 3. 
cikkében előírt eljárás haladéktalan megindítását és a Német
országi Szövetségi Köztársaságnak az említett irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdése szerinti értesítését — Természetes és 
jogi személyek által intézményi mulasztás megállapítása iránt 
benyújtott keresete — A felperes azon aktus általi közvetlen 
érintettségének szükségessége, amellyel kapcsolatban az érintett 
intézménnyel szemben intézményi mulasztás elkövetésére hivat
kozik 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) A VDH Projektentwicklung GmbH és Edeka Handelsgesellschaft 
Rhein-Ruhr mbH maga viseli saját költségeit. 

( 1 ) HL C 141., 2009.6.20. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. április 24-i végzése (a 
Monomeles Protodikeio Athinon [Görögország] előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Archontia Koukou 

kontra Elliniko Dimosio 

(C-519/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3.§-ának első bekezdése — 
Szociálpolitika — Az 1999/70/EK irányelv — A határozott 
ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. és 8. 
szakasza — Határozott idejű munkaszerződések a közszek
torban — Egymást követő szerződések — A munkaválla
lóknak nyújtott védelem általános szintjének csökkentése — 
A visszaélések megakadályozását célzó intézkedések — Szank
ciók — A határozott idejű munkaszerződések határozatlan 
idejű szerződésekké történő átalakításának abszolút tilalma a 
közszektorban — Az irányelv helytelen átültetésének követ

kezményei — Összhangban álló értelmezés) 

(2009/C 205/31) 

Az eljárás nyelve: görög 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Monomeles Protodikeio Athinon 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Archontia Koukou 

Alperes: Elliniko Dimosio 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Monomeles Protodi
keio Athinon — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a hatá
rozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról 
szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL L 
175., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 
368. o.) melléklete 5. és 3. szakaszának értelmezése — Az 
egymást követő, határozott idejű munkaszerződések korlátozás 
nélküli megújítását igazoló objektív okok — Az ilyen szerző
dések megkötésének a nemzeti szabályozás által előírt kötele
zettsége — A munkavállalók védelmi szintjét csökkentő, átülte
tést végrehajtó szabályozás elfogadásának tilalma — A csök
kentés fogalma

HU 2009.8.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 205/17


