
– állapítsa meg, hogy az a döntés, mely elrendeli a Scottish
Executive Environment and Rural Affairs Department
(Környezeti- és vidékügyek skóciai végrehajtó osztálya) szám-
láinak elkülönítését jogellenes, amennyiben nem felel meg a
Bizottság VI. Főigazgatóságának (Mezőgazdaság) 1998. júliu-
sában kibocsátott 8. iránymutatásában meghatározott minta-
vételi módszernek;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 2004/541 bizottsági határozatot a közös agrárpolitika finan-
szírozásáról szóló 1258/1999 EK tanácsi rendelet (2) keretében
hozták. A megtámadott 2. cikk szerint a Bizottság úgy döntött,
hogy elkülöníti, többek között, a felperes által is megnevezett
kifizető szervek számláit, és ezeket a számlákat jövőbeni elszá-
molási határozat tárgyává teszi.

A felperes fenntartja hogy, ezen szervek vonatkozásában leg-
alábbis, a számlák elkülönítéséről hozott döntést kizárólag vagy
főként azon az alapon hozták, hogy a United Kingdom's
National Audit Office (Egyesült Királyság nemzeti számvevő
hivatala) által a 2003. évi számlák pénzügyi ellenőrzéséhez és
az igazolásokhoz használt „mintavételi” módszer különbözött a
8. iránymutatásban javasolt speciális mintavételi módszertől.

Kereseti kérelme alátámasztására a felperes elsősorban azt
állítja, hogy a Bizottságnak nincs hatásköre megkövetelni a
nemzeti igazoló szervektől azt, hogy egy iránymutatásban
meghatározott módszernek megfeleljenek, amennyiben elfo-
gadja azt, hogy az 1258/99 rendeletben, valamint az
1663/1995 rendeletben (3) foglalt feltételek teljesültek. A
felperes fenntartja továbbá, hogy a Bizottság téves jogi állás-
pontra helyezkedett akkor, amikor saját iránymutatását
kötelező erejűnek értelmezte. Még olyan döntés esetén is, amely
szerint, a felperes állításaival ellentétben, egy iránymutatás
elvileg kötelező erejű jogi rendelkezést tartalmazhat, a felperes
véleménye szerint az legalább kétféleképpen értelmezhető és a
Bizottság értelmezése a jogbiztonság elvével ellentétes.. A
felperes azt állítja továbbá, hogy figyelemmel az ügy előzmé-
nyeire, a Bizottság azon törekvése, hogy saját értelmezését érvé-
nyesítse a 8. iránymutatás vonatkozásában, ellentétes a jogos
feltevés védelmével. A Bizottság törekvése továbbá, hogy
ellenőrizze a United Kingdom's National Audit Office szakmai
tevékenységét, a felperes szerint ellenkezik az EK-Szerződés 5.
cikke szerinti szubszidiaritás elvével, mely az 1663/95 rendelet
3. cikkének 1. bekezdésében kerül kifejezésre. Végül a felperes
kijelenti, hogy amennyiben a Bizottság azzal érvelne, hogy a
vitatott döntést más megfontolások alapján hozta, akkor az az
értékelés nyilvánvaló hibája miatt lesz érvénytelen.

(1) HL L 155., 2003.4.30., 123. o.
(2) HL L 160., 1999.6.26., 103–112. o.
(3) A Bizottság 1995. július 7-i 1663/95 EK rendelete a 729/70/EGK

tanácsi rendeletnek az EMOGA Garanciarészlege számlaelszámolási
eljárása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról, HL L 158., 1995.7.8., 6. o.

Kris Van Neyghem által 2004. július 15-én a Régiók Bizott-
sága ellen benyújtott kereset

(T-288/04. sz. ügy)

(2004/C 251/47)

(Az eljárás nyelve: holland)

Kris Van Neyghem, lakóhely: Tienen (Belgium), képviseli Dirk
Janssens ügyvéd, 2004. július 15-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához a Régiók Bizottsága
ellen.

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

– a 87/03. sz. határozatot helyezze hatályon kívül;

– minden ezzel kapcsolatos vagy belőle fakadó határozatot
helyezzen hatályon kívül;

– a felperest sorolja be a B 1 besorolási fokozatba, de legalább
a B 4/4-be;

– kötelezze a Régiók Bizottságát az eljárás összes költségeinek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes 2002. december 1-je óta tisztviselő Régiók Bizottsá-
gánál. Keresete a 2003. március 26-i határozat ellen irányul,
amellyel véglegesen a B 5 besorolási fokozatba és a 4 fizetési
fokozatba sorolták be.

A felperes, keresete alátámasztásául a megtámadott határozat
indokolásának hiányára, a személyzeti szabályzat 5. cikke (3)
bekezdésének, valamint a 31. és 32. cikkének megsértésére, és
az egyenlő bánásmód elvének sérelmére hivatkozik.

A Caremar S.p.A. és társai által 2004. július 19-én az
Európai Közösségek Bizottsága ellen benyújtott kereset

(T-292/04. sz. ügy)

(2004/C 251/48)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A Caremar S.p.A. és társai, képviseli: Gian Michele Roberti,
Alessandra Franchi és Guido Bellitti, ügyvédek, 2004. július
19-én keresetet nyújtottak be az Európai Közösségek Elsőfokú
Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.
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