
A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. szeptember 3-i ítélete 
— az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia 

és Észak-Írország Egyesült Királysága 

(C-527/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami közelezettségszegés — 2005/65/EK irányelv — 
Közlekedéspolitika — Kikötőlétesítmények védelme — 

Az előírt határidőben való átültetés elmaradása) 

(2009/C 256/12) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. 
Simonsson és A.-A. Gilly meghatalmazottak) 

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 
(képviselő: S. Ossowski meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A kikötővédelem fokozásáról 
szóló, 2005. október 26-i 2005/65/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek (HL L 310., 28. o.) való megfeleléshez szük
séges rendelkezések előírt határidőn belül történő meghozata
lának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága — mivel az 
előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
megfeleljen a kikötővédelem fokozásáról szóló, 2005. október 
26-i 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — 
nem teljesítette az ezen irányelv 18. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát 
kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 19., 2009.01.24. 

2009. július 22-én benyújtott kereset — az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság 

(C-280/09. sz. ügy) 

(2009/C 256/13) 

Az eljárás nyelve: portugál 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Oliver 
és G. Braga da Cruz meghatalmazottak) 

Alperes: Portugál Köztársaság 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság — 
mivel nem fogadta el a 273/2004 rendelet 10. és 12. 
cikkének alkalmazásához szükséges nemzeti intézkedéseket, 
illetve ezeket nem közölte ugyanezen rendelet 16. cikkének 
értelmében, továbbá nem fogadta el a 111/2005 rendelet 
26. cikke (3) bekezdésének és 31. cikkének alkalmazásához 
szükséges intézkedéseket — nem teljesítette a kábítószer- 
prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i, 273/2004/EK 
európai parlamenti és tanács rendeletből ( 1 ), valamint a kábí
tószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok 
közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabá
lyok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 
111/2005/EK tanácsi rendeletből ( 2 ) eredő kötelezettségeit; 

— a Portugál Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A 273/2003 rendelet 2005. augusztus 18-án lépett hatályba. 
2005. február 15-én hatályba lépett a 2005. augusztus 18-tól 
alkalmazandó 111/2005 rendelet. 

Mivel semmiféle értesítést nem kapott a Portugál Köztársaság 
által a hivatkozott rendelkezések végrehajtása céljából elfogadott 
intézkedésekről, és mivel nem rendelkezett semmi olyan egyéb 
információval, amelyek arra engednének következtetni, hogy a 
szükséges intézkedések elfogadásra kerültek, a Bizottság feltéte
lezi, hogy a Portugál Köztársaság még mindig nem fogadta el 
ezen intézkedéseket, nem teljesítve ily módon a hivatkozott 
rendeletekből eredő kötelezettségeit. 

( 1 ) HL L 47., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 8. 
kötet 46. o. 

( 2 ) HL L 22. 1. o. 

2009. július 22-én benyújtott kereset — az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság 

(C-281/09. sz. ügy) 

(2009/C 256/14) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. 
Lozano Palacios és C. Vrignon meghatalmazottak) 

Alperes: Spanyol Királyság 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság — mivel 
lehetővé tette a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigaz
gatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszol
gáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek 
összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK 
tanácsi irányelv ( 1 ) 18. cikkének (2) bekezdésében előírt
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