
2) Orzekając, że nie można powołać się na przepisy wspólnotowe,
które nie zostały opublikowane w języku państwa członkowskiego
wobec jednostek w tym państwie, Trybunał dokonuje wykładni
prawa wspólnotowego w rozumieniu art. 234 WE.

(1) Dz.U. C 154 z 1.7.2006.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 grudnia 2007 r.
— Królestwo Hiszpanii przeciwko Rada Unii Europejskiej

(Sprawa C-184/06) (1)

(Rybołówstwo — Rozporządzenie (WE) nr 51/2006 —
Rozdział kwot połowowych pomiędzy państwa członkowskie
— Akt przystąpienia Królestwa Hiszpanii — Koniec okresu
przejściowego — Wymóg względnej stabilności — Zasada

niedyskryminacji — Nowe możliwości połowowe)

(2008/C 51/22)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz
Abad, pełnomocnik)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. De
Gregorio Merino et A.. Westerhof Löfflerova, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Wspólnot Euro-
pejskich (przedstawiciele: T. van Rijn i F. Jimeno Fernández,
pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE)
nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego wielkości
dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki
dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stoso-
wane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu
do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane
są ograniczenia połowowe (Dz.U. L 16, s. 1) — Dyskryminacja
— Stosowanie art. 20 ust. 2 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, s. 59)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

3) Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 154 z 1.7.2007 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-186/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa —
Obszar irygacyjny kanału Segarra-Garrigues (Lérida))

(2008/C 51/23)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Recchia i A. Alcover San Pedro, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: F. Díez
Moreno, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 2 i 3 oraz art. 4 ust. 1 i 4 dyrektywy Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103, str. 1) — Projekt nawadniania
obszaru irygacyjnego kanału Segarra-Garrigues (Lida)

Sentencja

1. Udzielając zezwolenia na przedsięwzięcie nawadniania obszaru
irygacyjnego kanału Segarra-Garrigues w prowincji Lérida (Kata-
lonia) Królestwo Hiszpanii uchybiło ciążącemu na nim na mocy
art. 4 ust. 4 zdanie pierwsze dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa obowiąz-
kowi podjęcia właściwych działań w celu uniknięcia zakazanego
oddziaływania na objętych tym przedsięwzięciem obszarach, które
powinny były zostać sklasyfikowane jako obszary specjalnej ochrony.

2. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 154 z 1.7.2006.
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