
b) ha igen, akkor ahhoz, hogy a szerződéses kötelezettség 
az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésében foglalt tilalom 
alá essen, bizonyítani kell-e azt, hogy az észlelhetően 
kizárja, korlátozza vagy torzítja a versenyt? 

( 1 ) A feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi 
védelméről szóló, 1998. november 20-i 98/84/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (HL L 320., 54. o.; magyar nyelvű külön
kiadás 6. fejezet, 3. kötet, 147. o.) 

( 2 ) A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 
89/552/EGK tanácsi irányelv (HL L 298., 23. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 224. o.). 

( 3 ) Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes 
vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 
2001/29/EK európai parlamenti és tanács irányelv (HL L 167., 10. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.) 

( 4 ) A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi 
tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról 
szóló, 2006. december 12-i 2006/115 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 376., 28. o.) 

( 5 ) A műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre 
alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehan
golásáról szóló, 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelv 
(HL L 248., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 
134. o.). 

A Juzgado de lo Contencioso Administrativo n o 3 de 
Almería (Spanyolország) által 2010. május 11-én 
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 
Agueda María Saenz Morales kontra Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social en Almería 

(C-230/10. sz. ügy) 

(2010/C 209/26) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo n o 3 de Almería 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Agueda María Saenz Morales 

Alperes: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
Almería 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

Kiterjed-e az 1999/70/EK irányelv ( 1 ) hatálya a Junta de Anda
lucía alkalmazásában álló köztisztviselőkre (ideiglenes állo

mány), és ezért megállapítható-e, hogy a kinevezett köztisztvise
lőknek az ideiglenes munkavállalóként végzett munkának 
megfelelő hároméves juttatásokat is kifizessék? 

( 1 ) Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munka
viszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 
1999/70/EK tanácsi irányelv (HL L 175., 43. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 5. fejezet 3. kötet 368. o.) 

2010. május 10-én benyújtott kereset — Európai Bizottság 
kontra Lengyel Köztársaság 

(C-232/10. sz. ügy) 

(2010/C 209/27) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Nijenhuis és Ł. 
Habiak) 

Alperes: Lengyel Köztársaság 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Lengyel Köztársaság — 
mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigaz
gatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
megfeleljen a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 
2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK 
irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és 
részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabá
lyai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módo
sításáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 1 ), vagy legalábbis e 
rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal — nem teljesí
tette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit; 

— a Lengyel Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére előírt 
határidő 2009. március 21-én lejárt. 

( 1 ) HL L 247., 1. o.
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