
Másodsorban a Belga Királyság előadja, hogy a Közszolgálati
Törvényszék az új átviteli kérelem benyújtása elfogad-
hatóságának elbírálásakor megsértette a közösségi jogot, illetve
különösen a személyzeti szabályzat rendelkezéseit.

Egyebekben a Belga Királyság előadja, hogy a Közszolgálati
Törvényszék megsértette a közösségi jogot, amikor tévesen felté-
telezte egy olyan új tény felmerülését, amelyet álláspontja szerint
nem az új személyzeti szabályzat hatálybalépésére, hanem a
belga jog rendelkezéseire tekintettel kellett volna figyelembe
vennie.

A Belga Királyság végül a jogbiztonság elvének megsértésére
alapított jogalapra hivatkozik.
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Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a tőkehalállomány hely-
reállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló
423/2004 tanácsi rendelet hatálya alá tartozó övezetekben
élő tőkehalak tekintetében a 41/2007 tanácsi rendeletben
megállapított TAC-okat;

– rendelje el, hogy a fenti rendelkezések ugyanakkor az új
rendelkezések hatályba lépéséig maradjanak hatályban;

– kötelezze a Tanácsot a jelen keresethez kapcsolódó költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen keresetet az EK 230. cikk alapján indították a 2007-re
vonatkozó azon teljes kifogható mennyiségre (a továbbiakban:
TAC) vonatkozóan, amelyet a Tanács a 2006. december 5-i
bizottsági javaslatra (1) a 41/2007 rendeletben (2) (a továb-
biakban: a TAC rendelet) az azon övezetekben élő tőkehalak
tekintetében fogadott el, amelyekre a tőkehalállomány helyreállí-
tására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló 423/2004
tanácsi rendelet (3) (a továbbiakban: a tőkehalállomány-helyreál-
lítási terv) hatálya kiterjed.

Összefoglalva a felperes álláspontja szerint a Tanács nyilvánvaló
értékelési hibát követett el, amikor nem nulla TAC-t fogadott el,
amely a felperes álláspontja szerint a releváns tudományos szak-

vélemények alapján szükséges az állománynak a jelenlegi, az
összeomlás komoly veszélyét magában hordozó szinthez képest
történő növeléséhez, és a biztonságos biológiai korlátokhoz való
visszatéréshez.

Előszöris a felperes álláspontja szerint a vonatkozó TAC-ok
jogellenesek, mivel azokat nem a tőkehalállomány-helyreállítási
terv követelményeinek megfelelően fogadták el. Ezenfelül a
felperes nézete szerint úgy tűnik, hogy mind a Tanács, mind a
Bizottság a 2371/2002 rendelet (4) (a továbbiakban: 2002-es
rendelet) 20. cikkét vette alapul a vonatkozó TAC-ok elfoga-
dásakor, és nem a tőkehalállomány-helyreállítási tervet.

Másodszor a felperes szerint a vonatkozó TAC-ok jogellenesek,
mivel nem felelnek meg a tőkehalállomány-helyreállítási terv, a
2002-es rendelet 5. cikkének (3) bekezdése, 4. cikke valamint
2. cikkének (1) bekezdése, a közös halászati politika, az EK
174. cikk, valamint az 1995-ös ENSZ-megállapodás 5. és
6. cikke által előírt elővigyázatosság elvének.

Harmadszor a felperes érvelése szerint a vonatkozó TAC-ok elfo-
gadása ésszerűtlen abban a tekintetben, hogy azokat olyan szin-
tekben állapították meg, amelyek minden rendelkezésre álló
tudományos bizonyíték alapján ahhoz vezetnek, hogy az állo-
mány vagy olyan szinteken marad, amelyeken fennáll az össze-
omlásának komoly veszélye, vagy összeomlik.

Negyedszer a felperes véleménye szerint a Tanács visszaélt a
hatáskörével, mikor a TAC-kat olyan szintekben állapította meg,
amelyekkel politikai és gazdasági célkitűzéseket követett, és nem
azokban a szintekben, amelyek szükségesek a tőkehalállomány-
helyreállítási terv vonatkozó céljának teljesítéséhez, amely abban
áll, hogy a tőkehalállományt egy éven belül, vagy ezen túl a
lehető legrövidebb időtartamon belül olyan szintekre kell
növelni, hogy megszűnjön az állomány összeomlásának
veszélye.

A felperes érvelése szerint továbbá, amennyiben a tőkehalállo-
mány-helyreállítási terv nem teszi lehetővé a nulla szintű TAC
előírását, maga a terv is jogellenes, mivel nem felel meg az elővi-
gyázatosság elvének.

Ezenfelül a felperes azt állítja, hogy a Tanács jogban való téve-
dést követett el, amikor a tőkehal-állományokat nem a tőkehalál-
lomány-helyreállítási terv szerinti VII d. ICES-övezetbe tartozó-
ként kezelte.

(1) (COM (2006) 774).
(2) A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó,

halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi
hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőség-
eknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározá-
sáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007 tanácsi rendelet (HL 2007.
L 15., 1. o.).

(3) HL 2004. L 70., 8. o.; magyar nyelvű különkiadás 4. fejezet, 7. kötet,
21. o.

(4) A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő
védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i
2371/2002/EK tanácsi rendelet (HL 2002. L 358., 59. o.; magyar
nyelvű különkiadás 4. fejezet, 5. kötet, 461. o.).
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