
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 grudnia 2007 r. —
Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-141/05) (1)

(Rybołówstwo — Rozporządzenie (WE) nr 27/2005 —
Rozdział kwot połowowych między państwa członkowskie —
Akt przystąpienia Królestwa Hiszpanii — Upływ okresu prze-
jściowego — Wymóg względnej stabilności — Zasada niedys-
kryminacji — Nowe możliwości połowowe— Dopuszczalność)

(2007/C 315/09)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele:
E. Braquehais Conesa i M. A. Sampol Pucurull, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele:
F. Florindo Gijón et A. De Gregorio Merino, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania pozwanej: Komisja Wspólnot Euro-
pejskich, (przedstawiciele: F. Jimen Fernández i T. van Rijn,
pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE)
nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalającego wielkości
dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi
warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów
rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz
w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie
wymagane są ograniczenia połowowe (Dz.U. 2005, L 12, str. 1),
w zakresie, w jakim rozporządzenie to nie przyznaje mu okreś-
lonych kwot na wodach wspólnotowych Morza Północnego
i Morza Bałtyckiego uwzględniając interesy Hiszpanii pomimo
upływu okresu przejściowego — Dyskryminacja — Stosowanie
art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej
eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki
rybołówstwa (Dz.U. L 358, str. 59)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

3) Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 115 z 14.5.2005.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 października
2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Irlandii

(Sprawa C-248/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodo-
wanym niebezpiecznymi substancjami — Dyrektywa

80/68/EWG)

(2007/C 315/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
S. Pardo Quintillán i D. Recchia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia (Przedstawiciel: D. O'Hagan, pełno-
mocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 i 13 dyrektywy Rady
80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód
gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez
niektóre substancje niebezpieczne (Dz.U. 1980 L 20, str. 43) —
Działanie składowiska odpadów w Ballymurtagh, hr. Wicklow,
bez wymaganego zezwolenia — Zanieczyszczenie wód grunto-
wych w hrabstwie Wexford oraz w Killarney, hr. Kerry przez
bezpośrednie zrzuty fosforu ze zbiorników na nieczystości
ciekłe

Sentencja

1) Nie podejmując wszelkich środków niezbędnych do zastosowania się
do art. 4, 5, 7 i 10 dyrektywy Rady 80/68/EWG z dnia
17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebez-
pieczne w odniesieniu do miejskiego składowiska odpadów w Bally-
murtagh (hrabstwo Wicklow) Irlandia uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.
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