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Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Svea hovrätt — Az EK 
12., az EK 43., az EK 49. és az EK 54. cikk értelmezése — 
Nemzeti szabályozás, amely büntetőjogi szankciók kilátásba 
helyezésével csak abban az esetben tiltja a szerencsejátékban 
való részvétel reklámozását, ha azt más tagállamban szervezik. 

Rendelkező rész 

1. Az EK 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az 
olyan tagállami szabályozás, mint az alapeljárásbeli is, amely tiltja 
a gazdaság magánszereplői által más tagállamokban haszonszer
zési céllal szervezett szerencsejátékok e tagállam lakosai részére 
történő reklámozását. 

2. Az EK 49. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az 
olyan tagállami szabályozás, amely a szerencsejátékokra kizá
rólagos jogokat biztosító rendszert terjeszt ki, és amely szerint a 
valamely más tagállamban szervezett ilyen játékok reklámozása 
súlyosabb szankciókkal sújtható, mint a nemzeti területen engedély 
nélkül szervezett ilyen játékok reklámozása. A kérdést előterjesztő 
bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az alapeljárás tárgyát 
képező nemzeti szabályozás ilyennek minősül-e. 

( 1 ) HL C 327., 2008.12.20. 
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Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Helsingin käräjäoikeus 
— A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 
92/85/EGK tanácsi irányelv (HL L 348., 1. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 110. o.) 11. cikke (1) bekezdé
sének értelmezése — Vezető légiutas-kísérő tevékenységet végző 
légiutas-kísérő, akit terhessége miatt olyan földi beosztásba 
helyeztek át, amely az áthelyezést megelőző beosztásánál keve
sebb fizetéssel járt — Az áthelyezés előtt kapott díjazásnak 
megfelelő díjazás fenntartása 

Rendelkező rész 

A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv 
(tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekez
désének értelmében) 11. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy 
az a várandós munkavállaló, akit ezen 92/85 irányelv 5. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően terhessége miatt átmenetileg olyan munka
körbe helyeztek át, amelyben az ezen áthelyezést megelőzően végzet
tektől eltérő feladatokat végez, nem jogosult ugyanakkora összegű 
díjazásra, mint amelyet a szóban forgó áthelyezést megelőzően átla
gosan kapott. Az ilyen munkavállaló az alapbérének védelmén túl az 
említett 11. cikk 1. pontjának értelmében jogosult a díjazás azon 
elemeire, illetve azokra a pótlékokra, amelyek foglalkoztatási státusához 
kötődnek, így a vezetői beosztásához, a szolgálati idejéhez és a szakmai 
képesítéséhez kötődő pótlékokra. Jóllehet a 92/85 irányelv 11. 
cikkének 1. pontjával nem ellentétes az e munkavállalónak fizetendő 
díjazás számítására vonatkozó olyan módszer használata, amely az 
azonos fizetési osztályba tartozó, légi szolgálatot teljesítő személyzet 
egészének munkakörülményeihez kötődő, egy adott referenciaidőszakra 
vonatkozó pótlékok átlagértékén alapul, ez utóbbi rendelkezéssel ellen
tétesnek kell tekinteni a díjazás említett elemei, illetve az említett 
pótlékok figyelmen kívül hagyását. 

( 1 ) HL C 19., 2009.1.24.

HU 2010.8.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 234/9


