
A Bíróság (harmadik tanács) 2007. november 8-i ítélete –

Spanyol Királyság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-141/05. sz. ügy) (1)

(Halászat – 27/2005/EK rendelet – A fogási kvóták tagál-
lamok közötti felosztása – A Spanyol Királyság csatlakozási
okmánya – Az átmeneti időszak lejárta – A viszonylagos
stabilitás követelménye – A hátrányos megkülönböztetés tilal-

mának elve – Új halászati lehetőségek – Elfogadhatóság)

(2007/C 315/09)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Spanyol Királyság (képviselők: E. Braquehais Conesa és
M. A. Sampol Pucurull, meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: F. Florindo Gijón
és A. De Gregorio Merino, meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: F. Jimeno Fernández és T. van Rijn meghatalma-
zottak)

Tárgy

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonat-
kozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó
közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halá-
szati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre
történő meghatározásáról szóló, 2004. december 22-i
27/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 12., 1.o.) részleges megsem-
misítése abban a részében, ahol Spanyolország érdekeire figye-
lemmel nem engedélyezettek az új halászati lehetőségek az
Északi- és a Balti-tengeren az átmeneti időszak lejárta ellenére
sem – Hátrányos megkülönböztetés – A halászati erőforrások
közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntart-
ható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK
tanácsi rendelet (HL L 358., 59. o.; magyar nyelvű különkiadás
4. fejezet, 5. kötet, 460–481. o.) 20. cikke (2) bekezdésének
alkalmazása

Rendelkező rész

1) A keresetet elutasítja.

2) A Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

3) Az Európai Közösségek Bizottsága maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 115., 2005.5.14.

A Bíróság (második tanács) 2007. október 25-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország

(C-248/05. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A felszín alatti vizek veszélyes
anyagok okozta szennyezés elleni védelme –

80/68/EGK irányelv)

(2007/C 315/10)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
S. Pardo Quintillán és D. Recchia, meghatalmazottak)

Alperes: Írország (képviselő: D. O'Hagan, meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A felszín alatti vizek egyes veszé-
lyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről szóló, 1979.
december 17-i 80/68/EGK tanácsi irányelv (HL L 20., 43. o.;
magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 124. o.) 4., 5.,
7., 8., 9., 10., 12. és 13. cikkeinek megsértése – Hivatalos enge-
délyezés nélkül működő hulladéklerakó Ballymurtagh-ban
(County Wicklow) – A felszín alatti vizek szennyezése a szenny-
vízülepítő aknából származó foszfor közvetett kibocsátása által
County Wexfordban és Killarney-ben (County Kerry).

Rendelkező rész

1) Írország – mivel nem tett meg minden ahhoz szükséges intézkedést,
hogy megfeleljen a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok
okozta szennyezés elleni védelméről szóló, 1979. december 17-i
80/68/EGK tanácsi irányelv 4., 5., 7. és 10. cikkének a ballymur-
taghi (Wicklow megye) települési hulladéklerakó területe vonatkozá-
sában – nem teljesítette a hivatkozott irányelvből eredő kötelezettsé-
geit.
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