
Spanyol Királyság által 2004. június 10-én az Európai
Közösségek Bizottsága ellen benyújtott kereset

(T-209/04. sz. ügy)

(2004/C 201/47)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

A Spanyol Királyság, képviseli Nuria Díaz Abad, Abogado del
Estado, kézbesítési cím: Luxembourg, 2004. június 10-én kere-
setet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához
az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes a következő döntés meghozatalát kéri az Elsőfokú
Bíróságtól:

– a Bíróság állapítsa meg, hogy azáltal, hogy ésszerű határidőn
belül a spanyol hatóságok által előterjesztett engedélyezések
ügyében nem hozott határozatot a Bizottság nem teljesítette
a 2369/2002 sz. rendelet által módosított 2792/1999 sz.
rendelet 7. cikk 3. bekezdésében foglaltakból eredő kötele-
zettségét, és így mulasztást követett el; valamint

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A spanyol hatóságok több mentesség iránti kérelmet nyújtottak
be a Bizottsághoz annak érdekében, hogy a 2002. december
20-i 2369/2002/EK tanácsi rendelettel (1) módosított, a halá-
szati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra
vonatkozó szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló
1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendeletben szabá-
lyozott közös vállalkozás alapításához támogatást nyújthas-
sanak. Amikor egy hajó átadása olyan harmadik országba
történik, amellyel az Európai Közösség nem kötött halászati
megállapodást, szükséges, hogy a Bizottság megadja a megfelelő
felmentést (a 2369/2002 sz. rendelet által módosított
2792/1999 sz. rendelet 7. cikke 3. bekezdése). Ezeket a támo-
gatásokat 2004. december 31-ig csak a nemzeti hatóságok
juttathatják.

A Bizottságnál 2004. február 16-án kérelmezték, hogy hozzon
döntést a függőben lévő kérelmek ügyekben, és mivel egyik
tekintetében sem született döntés, a Spanyol Királyság úgy
határozott, hogy keresetet nyújt be ezen intézmény ellen, figye-
lembe véve azt a tényt is, hogy azok a spanyol hatóságok,
amelyek nem tudnak döntést hozni, amíg a Bizottság a

felmentés ügyében nem hozza meg döntését, már túllépték a
nemzeti jogszabályok által előírt határidőket.

(1) 2002. december 20-i 2369/2002/EK tanácsi rendelet a halászati
ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó
részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló
2792/1999/EK rendelet módosításáról (HL L 358., 2002.12.31.,
49. o.)

Andreas Mausolf által 2004. június 1-jén az Europol ellen
benyújtott kereset

(T-210/04. sz. ügy)

(2004/C 201/48)

(Az eljárás nyelve: holland)

Andreas Mausolf, képviseli: M.F. Baltussen és P. de Casparis,
2004. június 1-jén keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához az Europol ellen.

A felperes a következő döntés meghozatalát kéri az Elsőfokú
Bíróságtól:

– semmisítse meg az Europol 2004. március 1-jei döntését,
amellyel elutasította a felperes által a 2003. január 2-i határo-
zat ellen benyújtott panaszát és egyidejűleg semmisítse meg
a megtámadott 2003. január 2-i határozatot;

– utasítsa az Europolt, hogy 2002. július 1-jei hatállyal álla-
pítson meg a felperes számára eggyel magasabb fizetési foko-
zatot;

– kötelezze az Europolt, hogy az ítélet kihirdetést követő 48
órán belül fizesse ki a felperesnek az ennek megfelelő
összeget, a holland jog alapján járó törvényes késedelmi
kamattal megnövelve;

– kötelezze az Europolt a jelen eljárásban a felperes részéről
felmerült költségek megtérítésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Keresetének alátámasztására a felperes az Europol személyzeti
szabályzata 29. cikkének megsértésére, a mérlegelési jogkör
túllépésére és a jogos várományok védelme elvének megsérté-
sére hivatkozik.
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