INFORMAZZJONI FUQ DEĊIŻJONIJIET MHUX IPPUBBLIKATI

Dispożittiv
1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Longevity Health Products Inc. għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-22 ta’ Settembru 2011 —
Il-Kummissjoni vs Spanja

(Kawża C-90/10)

“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva ‘habitats’ — Konservazzjoni
tal-habitats naturali — Fawna u flora selvaġġa — Artikoli 4(4) u 6(1) u (2) —
Stabbiliment ta’ prijoritajiet għaż-żoni speċjali ta’ konservazzjoni kif ukoll ta’
protezzjoni xierqa tagħhom — Nuqqas ta’ garanzija ta’ protezzjoni legali xierqa tażżoni speċjali ta’ konservazzjoni li jinsabu fl-arċipelagu tal-Canarias”

1. Rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Eżami tal-mertu mill-Qorti talĠustizzja — Sitwazzjoni li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni — Sitwazzjoni
fl-iskadenza tat-terminu stabbilit mill-opinjoni motivata (Artikolu 226 KE) (ara
l-punt 25)

2. Ambjent — Konservazzjoni tal-habitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa —
Direttiva 92/43 — Żoni speċjali ta’ konservazzjoni — Obbligi tal-Istati Membri —
Stabbiliment ta’ prijoritajiet — Twettiq permezz ta’ digriet ta’ approvazzjoni
tal-istrumenti ta’ ġestjoni korrispondenti — Assenza — Nuqqas ta’ adozzjoni
ta’ miżuri neċessarji sabiex jiġi evitat id-deterjorament tal-habitats naturali
u t-tfixkil sinjifikattiv tal-ispeċi — Nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu (Direttiva talKunsill 92/43, Artikoli 4(4) u 6(1) u (2)) (ara l-punti 37, 38, 48, 49, 53, 54, 62-64 u
d-dispożittiv)
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3. Rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Prova tan-nuqqas — Oneru li jaqa’
fuq il-Kummissjoni — Preżunzjonijiet — Inammissibbiltà (Artikolu 226 KE) (ara
l-punt 47)

Suġġett

Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Ksur tal-Artikoli 4(4) u 6(1) u (2) tad-Direttiva talKunsill 92/43/KEE, tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali
u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 2,
p. 102) — Siti ta’ importanza għall-Komunità — Miżuri ta’ konservazzjoni — Reġjun
bijoġeografiku Makaroneżju

Dispożittiv

1)

Ir-Renju ta’ Spanja,

— billi naqas milli jistabbilixxi, skont l-Artikolu 4(4) tad-Direttiva talKunsill 92/43/KEE, tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni talhabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, prijoritajiet fir-rigward tażżoni speċjali ta’ konservazzjoni li jikkorrispondu mas-siti ta’ importanza
għall-Komunità tar-reġjun bijoġeografiku Makaroneżjan li jinsabu fitterritorju Spanjol u indikati bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/11/KE,
tat-28 ta’ Diċembru 2001, li tadotta l-lista ta’ siti ta’ importanza Komunitarja
għar-reġjun bijoġeografiku Makaroneżju, skont id-Direttiva 92/43, u

— billi naqas milli jadotta u jimplementa, skont l-Artikolu 6(1) u (2) tadDirettiva 92/43, il-miżuri xierqa ta’ konservazzjoni u sistema ta’ protezzjoni
li tevita d-deterjorament tal-habitats u t-tfixkil sinjifikattiv tal-ispeċi billi
jiżgura l-protezzjoni legali taż-żoni speċjali ta’ konservazzjoni li jkopru
s-siti msemmija fid-Deċiżjoni 2002/11, li jinsabu fit-territorju Spanjol,
I - 135*

INFORMAZZJONI FUQ DEĊIŻJONIJIET MHUX IPPUBBLIKATI

— naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt id-dispożizzjonijiet imsemmija
iktar ’il fuq ta’ din id-direttiva.
2)

Ir-Renju ta’ Spanja huwa kkundannat għall-ispejjeż.

3)

Ir-Repubblika tal-Finlandja għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Settembru 2011 —
Pagnoul vs État belge

(Kawża C-314/10)

“Artikoli 92(1), 103(1), u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli talProċedura — Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Eżami tal-konformità ta’ regola
nazzjonali kemm mad-dritt tal-Unjoni kif ukoll mal-Kostituzzjoni nazzjonali —
Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi għan-natura prijoritarja ta’ proċedura
inċidentali ta’ stħarriġ ta’ kostituzzjonalità — Karta tad-Drittijiet Fundamentali
tal-Unjoni Ewropea — Neċessità ta’ rabta mad-dritt tal-Unjoni — Nuqqas manifest
ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja”

1. Domandi preliminari — Rinviju lill-Qorti tal-Ġustizzja — Ġurisdizzjoni talqrati nazzjonali — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tikkonferixxi natura prijoritarja
lil proċedura inċidentali nazzjonali ta’ stħarriġ ta’ kostituzzjonalità —
Inammissibbiltà — Kundizzjoni (Artikolu 267 TFUE) (ara l-punt 21)

2. Domandi preliminari — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja — Limiti — Talba
għall-interpretazzjoni tal-Karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni — Suġġett
tal-kawża nazzjonali li ma għandu ebda rabta mad-dritt tal-Unjoni — Nuqqas
ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja (Artikolu 267 TFUE; Karta tad-drittijiet
fundamentali tal-Unjoni Ewropea, Artikoli 17, 47 u 51(1)) (ara l-punti 22-25)
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