
Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy — az Aragóniában, Asztúri
ában, a Baleár- és Kanári-szigeteken, Kantábriában, Kasztíli
ában és Leónban, Valenciában, Extremadurában és Galíci
ában található egyes állatkertek tekintetében — a Spanyol 
Királyság 

— azáltal, hogy a vadon élő állatok állatkertben tartásáról 
szóló, 1999. március 29-i 1999/22/EK tanácsi irány
elvben ( 1 ) előírt határidőre nem biztosította, hogy a terü
letén található valamennyi állatkert az irányelv 4. 
cikkének (2) és (3) bekezdésével — illetve Aragónia, 
Asztúria, a Baleár- és Kanári-szigetek, Kantábria, Kasztília 
és León tekintetében e cikk (4) bekezdésével — össz
hangban kiállított érvényes működési engedéllyel rendel
kezzen, és 

— azáltal, hogy nem hozta meg az irányelv 4. cikkének (5) 
bekezdésével összhangban a működési engedéllyel nem 
rendelkező állatkertek bezárásával kapcsolatos intézkedé
seket, 

— nem teljesítette a hivatkozott irányelv 4. cikkének (2), (3), 
(4) és (5) bekezdéséből eredő kötelezettségeit. 

— kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A Bizottság úgy véli, hogy a Spanyol Királyság, 

— nem biztosította az irányelvben előírt határidőre, hogy a 
területén található valamennyi állatkert az irányelv 4. 
cikkének (2) és (3) bekezdésével — illetve Aragónia, 
Asztúria, a Baleár- és Kanári-szigetek, Kantábria, Kasztília 
és León tekintetében e cikk (4) bekezdésével — összhangban 
kibocsátott érvényes működési engedéllyel rendelkezzen; 

— nem hozta meg a működési engedéllyel nem rendelkező 
állatkerteknek az irányelv 4. cikke (5) bekezdésével össz
hangban történő bezárásával kapcsolatos intézkedéseket. 

( 1 ) HL L 94., 24. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 
140. o. 
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Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy Írország — mivel nem 
fogadta el azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek szük
ségesek ahhoz, hogy a 273/2004/EK rendelet ( 1 ) 10. és 12. 
cikkét végrehajtsa, vagy legalábbis e rendelkezéseket a 
Bizottsággal nem közölte a rendelet 16. cikkének megfele
lően, illetve nem fogadta el azokat a nemzeti intézkedéseket, 
amelyek szükségesek a 111/2005/EK rendelet ( 2 ) 26. cikke 
(3) bekezdésének és 31. cikkének végrehajtásához — nem 
teljesítette a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK 
rendeletből, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a 
Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme 
nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló 111/2005/EK rendeletből eredő kötelezettségeit; 

— Írországot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A tagállamok kötelesek a rendeletek rendelkezéseinek megfelelés 
érdekében szükséges intézkedéseket az adott rendeletben 
meghatározott határidőn belül elfogadni, és e rendelkezéseket 
a Bizottsággal haladéktalanul közölni. Írország kormánya nem 
fogadta el azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek szük
ségesek a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK 
rendelet 10., 12. és 16. cikkének végrehajtásához. Írország 
kormánya továbbá nem fogadta el azokat a nemzeti intézkedé
seket, amelyek szükségesek a kábítószer-prekurzoroknak a 
Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon 
követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 
111/2005/EK rendelet 26. cikke (3) bekezdésének, valamint 
31. cikkének végrehajtásához. 

( 1 ) A kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK 
európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 47., 1. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet, 46. o.) 

( 2 ) A kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok 
közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi 
rendelet (HL L 22., 1. o.) 
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