
elvégzésére — A határozott időtartamra szóló munkaszerző
dések keretében foglalkoztatott (Werkvertragsarbeitnehmer) 
lengyel munkavállalók munkaerőpiacra jutása korlátozásának a 
csatlakozási szerződés aláírásának időpontját követő 
kiterjesztése. 

Rendelkező rész 

1. A Németországi Szövetségi Köztársaság — mivel közigazgatási 
gyakorlatában az 1993. március 1-jén és április 30-án módosí
tott, a lengyel vállalkozások munkavállalóinak vállalkozási szerző
dések teljesítése céljából történő kiküldetéséről szóló, a Lengyel 
Köztársaság kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
kormánya által 1990. január 31-én aláírt megállapodás 
1. cikkének (1) bekezdésében szereplő „másik fél vállalkozása” 
kifejezést „német vállalkozás” értelemben vette — nem teljesítette 
az EK 49. cikkből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 

3. Az Európai Bizottság és a Németországi Szövetségi Köztársaság 
maguk viselik saját költségeiket. 

4. A Lengyel Köztársaság maga viseli saját költségeit. 

( 1 ) HL C 64., 2008.3.8. 

A Bíróság (nagytanács) 2010. január 19-i ítélete 
(a Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Németország) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Seda Kücükdeveci kontra 

Swedex GmbH & Co. KG 

(C-555/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának 
elve — 2000/78/EK irányelv — A munkáltatói felmondásra 
vonatkozó, a munkavállaló 25. életévének betöltése előtt 
munkaviszonyban töltött időszakot a felmondási idő számítá
sánál figyelembe nem vevő nemzeti szabályozás — Az intéz
kedés indoka — Az irányelvvel ellentétes nemzeti szabályozás 

— A nemzeti bíróság szerepe) 

(2010/C 63/05) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Landesarbeitsgericht Düsseldorf 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Seda Kücükdeveci 

Alperes: Swedex GmbH & Co. KG 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf (Németország) — Az életkoron alapuló hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának és a foglalkoztatás és a munka
végzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kerete
inek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK 
tanácsi irányelv (HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 
5. fejezet, 4. kötet, 79. o.) értelmezése — Munkáltatói 
felmondás esetén a felmondási időt a fennálló munkaviszony 
időtartamától függővé tévő, ám a munkavállaló 25. életévének 
betöltése előtt munkaviszonyban töltött időszakot figyelmen 
kívül hagyó nemzeti szabályozás 

Rendelkező rész 

1. Az uniós jogot, különösen pedig a foglalkoztatás és a munka
végzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi 
irányelv által pontosított, életkoron alapuló hátrányos megkülön
böztetés tilalmát úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alap
ügyben szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely 
előírja, hogy a felmondási idő számításánál a munkavállaló által a 
25. életévének betöltése előtt munkaviszonyban töltött idő nem 
vehető figyelembe. 

2. A magánszemélyek közötti jogvitában eljáró nemzeti bíróság köte
lessége biztosítani a 2000/78 irányelvben pontosított, életkoron 
alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának tiszteletben 
tartását oly módon, hogy adott esetben eltekint a nemzeti szabá
lyozás minden azzal ellentétes rendelkezésének alkalmazásától, 
függetlenül attól, hogy él-e azon lehetőségével, hogy az EUMSz. 
267. cikk második bekezdésében meghatározott esetekben előzetes 
döntéshozatali eljárás keretében az említett elv értelmezésével 
kapcsolatos kérdést terjeszthet az Európai Unió Bírósága elé. 

( 1 ) HL C 79., 2008.3.29. 

A Bíróság (nagytanács) 2010. január26-i ítélete (a Tribunal 
Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti 
kérelme) — Transportes Urbanos y Servicios Generales 

SAL kontra Administración del Estado 

(C-118/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(A tagállamok eljárási autonómiája — Az egyenértékűség elve 
— Tagállam felelősségének megállapítása iránti kereset — Az 

Unió jogának megsértése — Az alkotmány megsértése) 

(2010/C 63/06) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunal Supremo
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Az alapeljárás felei 

Felperes: Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL 

Alperes: Administración del Estado 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunal Supremo 
(Spanyolország) — A jogalanyok uniós jog által biztosított joga
inak megsértése a tagállam által — Kártérítési kötelezettség — A 
tagállam alkotmányával ellentétes aktus és az uniós joggal ellen
tétes aktus — Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés 
elvei 

Rendelkező rész 

Az uniós joggal ellentétes az olyan tagállami szabály alkalmazása, 
amelynek értelmében az állam felelősségének megállapítása iránti kere
setnek, amely az uniós jog nemzeti törvény általi olyan megsértésén 
alapul, amit az Európai Közösségek Bírósága állapított meg az EK 
226. cikk alapján hozott ítéletében, csak akkor lehet helyt adni, ha a 
felperes előzetesen kimerítette valamennyi olyan belső jogorvoslati lehe
tőséget, amely az e törvény alapján elfogadott, kárt okozó közigazga
tási aktus érvényességének vitatására irányul, míg e szabályt nem kell 
alkalmazni az állam felelősségének megállapítása iránti olyan kereset 
esetében, amelynek alapja az alkotmány ugyanezen nemzeti törvény 
általi olyan megsértése, amit a hatáskörrel rendelkező bíróság állapított 
meg. 

( 1 ) HL C 128., 2008.5.24. 

A Bíróság (második tanács) 2010. január 14-i ítélete 
(a Verwaltungsgericht Oldenburg (Németország) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Stadt Papenburg kontra 

Bundesrepublik Deutschland 

(C-226/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelme — Az érintett tagál
lamnak a közösségi jelentőségű természeti területek 
jegyzékéről összeállított tervezettel kapcsolatos egyetértése 
megadásával kapcsolatos döntése — Figyelembe veendő 

érdekek és szempontok) 

(2010/C 63/07) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Verwaltungsgericht Oldenburg 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Stadt Papenburg 

Alperes: Bundesrepublik Deutschland 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verwaltungsgericht 
Oldenburg — A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 
állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 7. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.) 2. cikke (3) bekezdé
sének, 4. cikke (2) bekezdése első albekezdésének, valamint 6. 
cikke (3) és (4) bekezdésének értelmezése — Valamely önkor
mányzat folyami kikötő működtetésével kapcsolatos, az alkot
mány által védett gazdasági érdekei, amelyeket az érintett termé
szeti területnek a jegyzékbe történő esetleges felvétele tartósan 
érinthetne — Azok az érdekek és szempontok, amelyeket az 
érintett tagállamnak figyelembe kell vennie, amikor arról 
határoz, hogy megadja-e hozzájárulását a Bizottság által össze
állított, a közösségi jelentőségű természeti területek jegyzékének 
tervezetéhez 

Rendelkező rész 

1. A 2006. november 20-i 2006/107/EK tanácsi irányelvvel módo
sított, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv 4. cikke (2) bekezdésének első albekezdését úgy kell értel
mezni, hogy az nem ad lehetőséget a tagállamoknak arra, hogy a 
Bizottság által a közösségi jelentőségű természeti területek 
jegyzékéről összeállított tervezettel kapcsolatos egyetértésük 
megadását valamely természeti terület vagy területek vonatkozá
sában természetvédelmi okoktól eltérő okok alapján tagadják meg. 

2. A 2006/105 irányelvvel módosított 92/43 irányelv 6. cikkének 
(3) és (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a tölcsértorkolatok 
hajózható medervonalában zajló azon folytatólagos karbantartási 
munkálatokat, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül, illetve nem 
nélkülözhetetlenek a természeti terület kezeléséhez, és amelyeket a 
nemzeti jog alapján még a 2006/105 irányelvvel módosított 
92/43 irányelv átültetésére szolgáló határidő lejárta előtt engedé
lyeztek, amennyiben projektnek minősülnek, és az érintett területre 
jelentős hatással lehetnek, a területnek az irányelv 4. cikke (2) 
bekezdésének harmadik albekezdésének megfelelően a közösségi 
jelentőségű természeti területek jegyzékébe történő felvételét követő 
folytatásuk esetén alá kell vetni az említett rendelkezések szerinti 
hatásvizsgálatnak. 

Amennyiben a munkálatok — figyelemmel többek között azok 
gyakoriságára, jellegére vagy elvégzésének feltételeire — egységes 
műveletnek tekinthetők, különösen amikor a céljuk a hajózható 
meder bizonyos mélységének azonos állapotban tartása az e célból 
végzett rendszeres és szükséges kotrások által, e karbantartási 
munkálatok az élőhely-irányelv 6. cikke (3) bekezdésének 
értelmében vett egy és ugyanazon programnak (helyesen: 
projektnek) tekinthetők. 

( 1 ) HL C 209., 2008.08.15.
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