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Rezolutīvā daļa:
1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Longevity Health Products Inc. sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 22. septembra spriedums —
Komisija/Spānija

(lieta C-90/10)

Valsts pienākumu neizpilde — Dzīvotņu direktīva — Dabisko dzīvotņu
aizsardzība — Savvaļas fauna un flora — 4. panta 4. punkts un 6. panta 1. un
2. punkts — Prioritāšu noteikšana attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
un to adekvātas aizsardzības paredzēšana — Piemērotas juridiskas aizsardzības
garantijas trūkums Kanāriju salās esošajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

1. Prasība sakarā ar valsts pienākumu neizpildi — Pamatotības pārbaude Tiesā —
Vērā ņemamais stāvoklis — Stāvoklis argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa
beigās (EKL 226. pants) (sal. ar 25. punktu)

2. Vide — Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība —
Direktīva 92/43 — Īpaši aizsargājamās teritorijas — Dalībvalstu pienākumi —
Prioritāšu noteikšana — Atbilstošu pārvaldības instrumentu izveidošana ar
apstiprināšanas palīdzību — Neesamība — Pasākumu, kas vajadzīgi, lai novērstu
dabisko dzīvotņu noplicināšanos un būtiskus traucējumus sugām, neveikšana —
Pienākumu neizpilde (Padomes Direktīvas 92/43 4. panta 4. punkts un 6. panta
1. un 2. punkts) (sal. ar 37., 38., 48., 49., 53. un 54., 62.–64. punktu un rezolutīvo
daļu)
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3. Prasība sakarā ar valsts pienākumu neizpildi — Valsts pienākumu neizpildes
pierādījums — Komisijas pienākums — Prezumpcijas — Nepieļaujamība (EKL
226. pants) (sal. ar 47. punktu)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 7. lpp.) 4. pan
ta 4. punkta un 6. panta 1. un 2. punkta pārkāpums — Kopienas nozīmes teritorijas —
Aizsardzības pasākumi — Makaronēzijas bioģeogrāfiskais reģions

Rezolutīvā daļa:

1)

Spānijas Karaliste,

— saskaņā ar Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par da
bisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 4. panta 4. pun
ktu nenosakot prioritātes attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām, kas ir Kopienas nozīmes teritorijas Spānijas teritorijā ietilp
stošajā Makaronēzijas bioģeogrāfiskajā reģionā un ir nosauktas Komisijas
2001. gada 28. decembra Lēmumā 2002/11/EK, ar ko pieņemts Kopienas
nozīmes teritoriju saraksts Makaronēzijas bioģeogrāfiskajā reģionā atbil
stīgi Direktīvai 92/43, un

— saskaņā ar Direktīvas 92/43 6. panta 1. un 2. punktu nepieņemot un ne
piemērojot atbilstošus aizsardzības pasākumus un aizsardzības režīmu,
kas novērstu dzīvotņu noplicināšanos un būtiskus traucējumus sugām,
nodrošinot juridisku aizsardzību īpaši aizsargājamām dabas teritori
jām, kas atbilst Spānijas teritorijā esošajām Lēmumā 2002/11 minētajām
teritorijām,
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— nav izpildījusi minētās direktīvas iepriekš norādītajās tiesību normās pa
redzētos pienākumus;
2)

Spānijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

3)

Somijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 22. septembra rīkojums —
Pagnoul/État belge

(lieta C-314/10)

Reglamenta 92. panta 1. punkts, 103. panta 1. punkts un 104. panta 3. punkta pirmā
daļa — Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts tiesību normas atbilstības
gan Savienības tiesībām, gan valsts konstitūcijai pārbaude — Valsts tiesiskais
regulējums, kurā blakusprocesam par atbilstības konstitūcijai pārbaudi tiek piešķirta
prioritāte — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — Saistības ar Savienības
tiesībām nepieciešamība — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

1. Prejudiciāli jautājumi — Vēršanās Tiesā — Valsts tiesu kompetence — Valsts
tiesību akts, ar kuru valsts blakusprocesam par atbilstības konstitūcijai pārbaudi
tiek piešķirta prioritāte — Nepieļaujamība — Nosacījums (LESD 267. pants) (sal.
ar 21. punktu)

2. Prejudiciāli jautājumi — Tiesas kompetence — Ierobežojumi — Lūgums sniegt
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas interpretāciju — Valsts tiesvedības
priekšmets, kuram nav nekādas saistības ar Savienības tiesībām — Tiesas
kompetences neesamība (LESD 267. pants; Eiropas Savienības Pamattiesību
hartas 17., 47. pants un 51. panta 1. punkts) (sal. ar 22.–25. punktu)
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