
Georgios Rounis által az Európai Közösségek Bizottsága
ellen 2004. július 8-án benyújtott kereset

(T-274/04. sz. ügy)

(2004/C 262/61)

(Az eljárás nyelve: francia)

Georgios Rounis, lakóhelye: Brüsszel, képviseli: Eric Boigelot
ügyvéd, 2004. július 8-án keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek
Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a DG COMP/A főigazgatójának 2003.
augusztus 4-i határozatát, amelyben fellebbviteli minősítő-
ként sérelmet okozott a felperesnek azáltal, hogy megerősí-
tette és végleg jóváhagyta a felperes 1997–1999-es és 1999–
2001-es időszakra vonatkozó minősítését;

– semmisítse meg az előzőekben említett minősítéseket;

– ítéljen meg a felperes 1997–1999-es és 1999–2001-es
időszakra vonatkozó minősítésének kialakítása során
különböző szinteken elkövetett különböző lényeges hibák,
továbbá a minősítések végleges változata elkészítésének
jelentős késedelme miatt, nem vagyoni kártérítést, amelynek
méltányosnak ítélt összegét 8 000 euróban határozta meg;

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Keresetének alátámasztására a felperes hivatkozik a személyzeti
szabályzat 25. cikke második bekezdését, 26. és 43. cikkét,
valamint a 43. cikk alkalmazására vonatkozó általános végre-
hajtási rendelkezéseket, amelyeket a Bizottság 2002. április
26-án fogadott el. Hivatkozik továbbá hatáskörrel való vissza-
élésre, valamint a védelemhez való jognak, a helyes igazgatás
elvének, az egyenlő bánásmód elvének és a kinevezési jogkörrel
felruházott hatóságot kötelező azon elv sérelmére, miszerint
határozatot kizárólag jogszerű – tehát helyes, nyilvánvaló tény-
beli és jogi tévedéstől mentes – indokok alapján hozhat.

Az Aries Meca által 2004. július 7-én az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen benyújtott kereset

(T-275/04. sz. ügy)

(2004/C 262/62)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Aries Meca, székhelye: Poissy (Franciaország), képviseli:
Jean-Paul Moulin ügyvéd és Jean-Emmanuel Kuntz ügyvéd,
2004. július 7-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 a Bizottság 2003. december 16-án hozott
határozatának – a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat
átvevő társaságoknak nyújtott adókedvezmények rendszerét
a közösségi joggal ellentétesnek és semmisnek nyilvánító –
1. cikkét;

– semmisítse meg a Bizottság 2003. december 16-án hozott
határozatának – a CGI (a francia általános adótörvénykönyv)
44. septies cikke alapján nyújtott támogatások teljes össze-
gének a nehéz helyzetben lévő vállalkozások átvételére alap-
ított társaságokkal való visszafizettetését előíró – 5. cikkét;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jelen ügy tárgyát az a határozat képezi, amelyet a T-273/04.
sz., Brandt Industries kontra Bizottság ügyben már megtá-
madtak.

A jelen ügy felperese az ARIES MECA, az ARIES SAS-t átvevő
társaság, amely a Code Général des Impôts-nak (általános
adótörvénykönyv) a megtámadott határozattal érintett rendelke-
zései szerinti támogatásban részesült. Megsemmisítés iránti
keresetének jogalapja kettős: az EK-Szerződés 253. cikkének,
illetőleg az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i
659/1999/EK rendelet (1) 14. cikkének sérelme.

(1) HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

A Compagnie Maritime Belge N.V./S.A. által az Európai
Közösségek Bizottsága ellen 2004. július 8-án benyújtott

kereset

(T-276/04. sz. ügy)

(2004/C 262/63)

(Az eljárás nyelve: francia)

A Compagnie Maritime Belge N.V./S.A., székhely: Anvers
(Belgium), képviseli: Denis Waelbroeck ügyvéd, 2004. július
8-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú
Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a Bizottságnak a COMP/D2/32.450. és
32.448. sz. ügyekben hozott 2004. április 30-i határozatát,
amely az EK-Szerződés 82. cikkének megsértése miatt bírság
megfizetésére kötelezi a felperest, vagy legalábbis csökkentse
lényegesen a bírságot;

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.
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