
Az Európai Közösségek Bizottsága által a Spanyol
Királyság ellen 2005. szeptember 23-án benyújtott kereset

(C-358/05. sz. ügy)

(2005/C 296/29)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: B. Schima és S.
Pardo Quintillán, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési
cím: Luxembourg) 2005. szeptember 23-án keresetet nyújtott
be az Európai Közösségek Bíróságához a Spanyol Királyság
ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

– mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
megfeleljen a villamos energia belső piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezé-
séről szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek (1), a Spanyol Királyság nem
teljesítette az irányelv alapján fennálló kötelezettségeit.

– kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2004. július 1-jén lejárt.

(1) HL L 176, 2003. 7. 15., 37. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Spanyol
Királyság ellen 2005. szeptember 26-án benyújtott kereset

(C-361/05. sz. ügy)

(2005/C 296/30)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: I. Martínez del
Peral és M. Konstantinidis, meghatalmazotti minőségben,
kézbesítési hely: Luxemburg) 2005. szeptember 26-án keresetet
nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Spanyol
Királyság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy

– mivel a Spanyol Királyság a 91/156/EGK irányelvvel
módosított (1), 75/442/EGK irányelv (2) 4., 9. és 13. cikke,
valamint 99/31/EK irányelv (3) 14. cikkel alapján fennálló
kötelezettségeit nem teljesítette, azzal, hogy nem fogadott
el intézkedéseket arra nézve, hogy a Níjar-i és a Hoyo de
Miguel-i hulladéklerakók a fenti irányelvekből származó
kötelezettségeknek megfeleljenek;

– mivel nem kapott a spanyol hatóságoktól olyan adatokat,
amely lehetővé tette volna a La Mojonera-ban lévő Cueva
del Mojón hulladéklerakóval kapcsolatosan benyújtott
panaszt megcáfolja, ugyanekkor mivel a Spanyol
Királyság a 91/156/EGK irányelvvel módosított,
75/442/EGK irányelv 4., 9. és 13. cikke, valamint
99/31/EK irányelv 14. cikkel alapján fennálló kötelezettsé-
geit nem teljesítette, azzal, hogy fogadott el intézkedé-
seket arra nézve, hogy a Cueva del Mojón hulladéklerakó
a fenti irányelvekből származó kötelezettségeknek megfe-
leljen,

a Spanyol Királyság nem teljesítette a fenti bekezdésben utalt
rendelkezések alapján fennálló kötelezettségeit.

2) kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A fenti hulladéklerakók helyzete a környezet jelentős mértékű
károsodását eredményezte hosszabb időtartamon keresztül és
úgy, hogy a hatóságok közbeavatkozása a Bizottság felhívása
ellenére elmaradt.

Lényegében a jogellenes hulladéklerakókban felgyülemlett
hulladék a talajba, a levegőbe és a vízbe az emberi egészséget
veszélyeztető vegyi anyagokat bocsát ki, amelyek szennyezik a
földalatti és felszíni vizeket, a légteret, valamint a növény- és
állatvilágot. Ezen túl, a jogellenes hulladékégetés és a hulladék
gyúlékonysága miatt az ellenőrizetlen hulladéklerakókban
spontán kialakuló tüzek számos, a környezet számára kataszt-
rofális következménnyel járó tűzvészt eredményeznek.

(1) A hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv módosításáról szóló,
1991. március 18-i 91/156/EGK tanácsi irányelv, HL L 78,
1991.3.26., 32. o., magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 2. kötet
3. o.

(2) A hulladékokról szóló, 1975. július 15-i tanácsi irányelv, HL L 194,
1975.7.25., 39. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 1. kötet
23. o.

(3) A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 99/31/EK tanácsi
irányelv, HL L 182, 1999.7.16., 1. o., magyar nyelvű különkiadás
15. fejezet 4. kötet 228. o.
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