
– 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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A felperesek azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a megtámadott határozatot azon részében,
amely a Coremar, Toremar, Siremar és Saremar részére
közszolgáltatási kötelezettségek fejében nyújtott támogatá-
sokat az EK-Szerződés 87. cikke szerinti támogatásnak
tekinti;

– másodlagosan semmisítse meg a megtámadott határozatot
abban a részében, amelyben új támogatásnak és nem már
létező támogatásnak tekinti a Caremar, Toremar, Siremar és
Saremar részére közszolgáltatási kötelezettségek fejében nyúj-
tott támogatásokat;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-265/04 sz.
Adriatica di Navigazione és társai kontra Bizottság ügyben
bemutatottakkal (1).

(1) Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában még nem tették közzé.

Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén által
2004. július 22-én az Európai Unió Tanácsa ellen benyúj-

tott kereset

(T-295/04. sz. ügy)

(2004/C 251/49)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

A Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén, székhely:
Jaén (Spanyolország), képviseli José Francisco Vázquez Medina
ügyvéd, az Jaén-i ügyvédi kamara tagja, kézbesítési cím: Luxem-
bourg, 2004. július 22-én keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Unió Tanácsa
ellen.

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

– nyilvánítsa ki, hogy a 864/04/EK tanácsi rendelet 1. cikk 7.
bekezdése – ipso iure – semmis;

– a költségekről később rendelkezzen.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes vitatja a fent említett rendelkezést, amennyiben az a
termelők közvetlen támogatását meghatározó részében, kizá-
rólag az olívaolaj tekintetében, az 1999/2000 gazdasági évet a
többi mezőgazdasági ágazat tekintetében a három másik,
jogszabályban meghatározott gazdasági évhez adja hozzá
(2000/2001, 2001/2002 és 2002/2003).

A felperes érvelése szerint, túl azon, hogy a rendelkezésben
hiányzott a kötelező indoklás és nem vették figyelembe a jogi
aktusok indokolási kötelezettségét, a megtámadott rendelkezés
egyes vidékek és nagyon sok termelő irányába diszkriminatív,
tekintve, hogy az 1999/2000 gazdasági évben a termés nagyon
rossz volt Andalúziában, különösen pedig Jaénban. Így, ha a
támogatás az említett gazdasági év alapul vételével kerül kiszá-
mításra, a jaéni, a córdobai és a granadai olajtermelőket kizá-

rólag ennek a ténynek köszönhetően súlyos anyagi kár, és ezzel
együtt diszkrimináció fogja sújtani.

Végül a felperes hivatali hatáskörrel való visszaélésre hivat-
kozik.

Cristóbal Gallego Martínez, Benito García Burgos és
Antonio Parras Rosa által 2004. július 22-én az Európai

Unió Tanácsa ellen benyújtott kereset

(T-297/04. sz. ügy)

(2004/C 251/50)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

Cristóbal Gallego Martínez, Benito García Burgos és Antonio
Parras Rosa, lakóhely: Jaén (Spanyolország), képviseli D. José
Fransisco Vázquez Medina, ügyvéd, Ilustre Colegio de Jaén (a
Jaén-i Ügyvédi Kamara) bejegyzett ügyvédje, 2004. július 22-én
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósá-
gához az Európai Unió Tanácsa ellen.

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg – ipso iure – a 864/2004/EK tanácsi rendelet
1. cikke (7) bekezdésének semmisségét;

– a költségekről később rendelkezzen.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-295/04. sz.
ügyben korábban hivatkozottakkal.

Az Olasz Köztársaság által az Európai Közösségek Bizott-
sága ellen 2004. július 22-én benyújtott kereset

(T-304/04. sz. ügy)

(2004/C 251/51)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Olasz Köztársaság, képviseli: Antonio Cingolo, avvocato
dello Stato, 2004. július 22-én keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek
Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az Olaszország által a WAM s.p.a-nak (az
1981. évi 394. törvény értelmében) kamattámogatás formá-
jában, 1996. április 24-től 104 313,20 euró, és 2000.
november 9-től 106 366,60 euró (C 4/2003/ állami támo-
gatás (korábbi NN 102/2002)) nyújtott támogatás jogellenes-
ségét kimondó és visszatérítésre vonatkozó felszólítást tartal-
mazó, 2004. május 19-i C(2004) 1812 bizottsági határoza-
tot;
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