
A Spanyol Királyság által az Európai Unió Tanácsa ellen
2005. március 29-én benyújtott kereset

(C-139/05. sz. ügy)

(2005/C 115/30)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

Az Európai Unió Tanácsa, képviseli: Enrique Braquehais
Conesa, abogado del Estado, kézbesítési cím: Luxembourg,
2005. március 29-én keresetet nyújtott be az Európai Közös-
ségek Bíróságához az Európai Unió Tanácsa ellen.

Az Európai Unió Tanácsa keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) Semmisítse meg a bizonyos halállományokra és halállo-
mány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá
tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi
vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcso-
lódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról
szóló, 2004. december 22-i 27/2005/EK tanácsi rende-
letet (1) abban a részében, ahol nem engedélyez Spanyolor-
szág számára azon halászati lehetőségekre vonatkozó
kvótákat, amelyek a csatlakozás előtt az Északi-tengeren
elérhetőek voltak számára.

2) kötelezze az Európai Unió Tanácsát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a C-133/04. sz.
ügyben (2) hivatkozottakkal.

(1) HL L 12., 2005.1.14., 1. o.
(2) HL C 106., 2004.4.30., 38. o.

A Spanyol Királyság által az Európai Unió Tanácsa ellen
2005. március 29-én benyújtott kereset

(C-141/05. sz. ügy)

(2005/C 115/31)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

A Spanyol Királyság, képviseli: Enrique Braquehais Conesa,
abogado del Estado, kézbesítési cím: Luxembourg, 2005.
március 29-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Bíróságához az Európai Unió Tanácsa ellen.

A Spanyol Királyság keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) Semmisítse meg a bizonyos halállományokra és halállo-
mány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá
tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi
vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcso-
lódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról
szóló, 2004. december 22-i 27/2005/EK tanácsi rende-
letet (1) abban a részében, ahol nem engedélyez a spanyol
flotta számára meghatározott kvótákat az Északi- és a Balti-
tenger közösségi vizein.

2) kötelezze az Európai Unió Tanácsát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a C-134/04. sz.
ügyben (2) hivatkozottakkal.

(1) HL L 12., 2005.1.14., 1. o.
(2) HL C 106., 2004.4.30., 39. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Francia Köztár-
saság ellen 2005. április 6-án benyújtott kereset

(C-160/05. sz. ügy)

(2005/C 115/32)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: D. Maidani,
meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg,
2005. április 6-án keresetet nyújtott be a Francia Köztársaság
ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy megfeleljen a pénzügyi biztosítékokról
szóló megállapodásokról szóló 2002. június 6-i 2002/47/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) foglaltaknak, de
legalább is ezekről nem értesítette a Bizottságot, a Francia
Köztársaság nem teljesítette a fenti irányelvből eredő kötele-
zettségeit;

2) kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.
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