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Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A közös halászati politika ellen-
őrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i
2847/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 261., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 4. fejezet, 2. kötet, 70. o.) 2. cikke (1) bekezdésének,
valamint 31. cikke (1) és (2) bekezdésének megsértése – Az
egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előí-
rások megállapításáról szóló, 1996. november 26-i 2406/96/EK
tanácsi rendelet (HL L 134., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás
4. fejezet, 2. kötet, 331. o.), valamint a halászati erőforrásoknak
a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézke-
dések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i
850/98/EK tanácsi rendelet (HL L 125., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 4. fejezet, 3. kötet, 217. o.) megsértése – Nem kielé-
gítő ellenőrzések – A jogsértések szankcionálására alkalmas
intézkedések elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1) A Spanyol Királyság

– mivel területén és a felségterülete vagy joghatósága alá tartozó
tengeri vizeken nem kielégítő módon végezte a halászat gyakorlá-
sának ellenőrzését és felügyeletét, többek között a halászati
erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító tech-
nikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998.
március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelet és az egyes halászati
termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapítá-
sáról szóló, 1996. november 26-i 2406/96/EK tanácsi rendelet
értelmében a minimális méretre vonatkozó rendelkezések alá
tartozó fajok kirakodási és értékesítési tevékenysége vonatkozá-
sában, és mivel nem biztosította a szükséges emberi erőforrá-
sokat a halászat gyakorlásának ellenőrzéséhez és felügyeletéhez,
valamint

– mivel nem gondoskodott a kellő határozottsággal arról, hogy
megfelelő intézkedéseket fogadjon el a közösségi halászati szabá-
lyok megsértésének felelőseivel szemben, elsősorban közigazgatási
vagy büntetőeljárások megindítása, illetve e felelősökkel szemben
alkalmazott visszatartó erejű szankciók kiszabásával,

nem teljesítette az 1998. december 17-i 2846/98/EK tanácsi
rendelettel módosított, a közös halászati politika ellenőrző rendsze-
rének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdéséből, valamint 31. cikkének
(1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 129., 2007.6.9.

A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete –

Donal Gordon kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-198/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Szakmai előmeneteli jelentés – Megsemmisítés
iránti kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Tartós teljes

rokkantságban szenvedő tisztviselő)

(2009/C 44/16)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Donal Gordon (képviselők: J. Sambon, P.-P. Van
Gehuchten és Ph. Reyniers ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: J. Currall és H. Krämer meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-175/04. sz., Donal
Gordon kontra Bizottság ügyben 2007. február 7-én hozott
ítélete ellen benyújtott fellebbezés – A fellebbező 2001–2002
közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének
megsemmisítése iránti kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – A
peres eljárás során tartós és teljes rokkantság miatt nyugdíjazott
tisztviselő

Rendelkező rész

1) A Bíróság hatályon kívül helyezi az Európai Közösségek Elsőfokú
Bírósága T-175/04. sz., Gordon kontra Bizottság ügyben 2007.
február 7-én hozott ítéletének azt a részét, amelyben az Elsőfokú
Bíróság okafogyottnak minősíti a D. Gordon által előterjesztett
megsemmisítés iránti keresetet.

2) A Bíróság a fellebbezésnek a kártérítési keresetnek az Elsőfokú
Bíróság említett ítéletében való elutasítását vitató részét elutasítja
mint elfogadhatatlant.

3) A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságának a 2001.
július 1-je és 2002. december 31. közötti időszakra vonatkozólag
D. Gordonról készült szakmai előmeneteli jelentést megerősítő,
2003. április 28-i határozat ellen benyújtott panaszt elutasító,
2003. december 11-i határozatát megsemmisíti.

4) A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a D. Gordon
részéről az Európai Közösségek Bírósága és az Európai Közösségek
Elsőfokú Bírósága előtt felmerült költségek viselésére.

(1) HL C 129., 2007.6.9.
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