
kis helyi környezetvédelmi szövetségeknek joguk van részt
venni a 6. cikk (4) bekezdésében említett döntéshozatali eljá-
rásokban olyan projektek tekintetében, amelyek várhatóan
jelentős hatást gyakorolnak a környezetre abban a térségben,
ahol a szövetség működik, de az ilyen szövetségeknek nincs
a 10a. cikkben említett fellebbezési joga?

(1) Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv
(HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet,
248. o.).
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Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Condou-Durande és E. Adsera Ribera meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává
vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló
cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatósá-
gokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartóz-
kodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK
tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis azokról nem értesítette
a Bizottságot – nem teljesítette az említett irányelv 17.
cikkéből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/81/EK irányelvnek a nemzeti jogba való átültetésére
előírt határidő 2006. augusztus 5-én lejárt.

(1) HL L 261., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet,
69. o.
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Kereseti kérelmek

– Az Európai Közösségek Bírósága állapítsa meg, hogy a Magyar
Köztársaság nem teljesítette a belső piacon az üzleti vállalko-
zások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen keres-
kedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi
irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló,
2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (1) 19. cikkében foglalt kötelezettségeit, mivel nem
hozta meg az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, illetve e
rendelkezésekről nem tájékoztatta a Bizottságot;

– kötelezze a Magyar Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2007. június 12-én lejárt.

(1) HL L 149., 22. o.
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