
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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