
A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a 2003. évi minősítési eljárás során a
felperes számára odaítélt főigazgatósági többletpontok
számát nem növelő, valamint a 2003. évi előléptetési eljárás
során a felperest az A5-ös fokozatba elő nem léptető bizott-
sági határozatokat, továbbá a kinevezésre jogosult ható-
ságnak a felperes panaszaira (R/673/03 és R/716/03) adott
válaszát tartalmazó határozatát;

– kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen meg a felperesnek
3 000 eurót nem vagyoni kártérítés címén;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Jelen kereset a T-272/04. sz. ügyben előterjesztett kereset foly-
tatása; az előzményi keresettel a felperes az általa benyújtott
panaszok hallgatólagos elutasítását támadta meg. Minthogy a
kinevezésre jogosult hatóság végül alakszerű elutasító határoza-
tokat hozott, a felperes ezeket jelen keresetével támadta meg.

Követeléseinek alátámasztására a felperes lényegében arra hivat-
kozik, hogy a szóban forgó határozatok a szolgálati érdekből
az Európai Bírósághoz történt kirendelése miatti leplezett
szankciót képeznek, és azok nem veszik kellőképpen figye-
lembe érdemeit.

Keresetét a felperes a tisztviselők értékelését és előléptetését
szabályozó rendelkezéseknek, a hátrányos megkülönböztetés
tilalmának és az arányosság elvének a megsértésére, valamint
az ügyben állítólag megvalósult hatáskörrel való visszaélésre
alapítja.

Vittoria Tebaldi és társai által az Európai Közösségek
Bizottsága ellen 2004. október 6-án benyújtott kereset

(T-415/04. sz. ügy)

(2004/C 300/101)

(Az eljárás nyelve: francia)

Vittoria Tebaldi, lakóhely: Tervuren (Belgium), Vicente Tejero
Gazo, lakóhely: Sterrebeek (Belgium), Victor González
Martínez, lakóhely: Brüsszel és Alessandro Giovannetti, lakó-
hely: Ernster (Luxembourg), képviseli: Gilles Bounéou és
Frédéric Frabetti ügyvédek, kézbesítési cím: Luxembourg, 2004.
október 6-án keresetet nyújtottak be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperesek keresetükben azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a 2003-as előléptetési eljárás során előlépte-
tett köztisztviselők listáját, mivel ez a lista nem tartalmazza a
felperesek neveit, és ehhez kapcsolódva semmisítse meg e ha-
tározat előkészítő jogi aktusait;

másodlagosan,

– semmisítse meg az előléptetési pontoknak a 2003-as előlép-
tetési eljárás során a többek között az előléptetési bizott-
ságok ajánlásai alapján történő kiosztását;

– határozzon a költségekről, kiadásokról és munkadíjakról, és
kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát azok viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jelen ügy felperesei azt kifogásolják, hogy a kinevezésre
jogosult hatóság a 2003-as előléptetési eljárás során megtagadta
a besorolási fokozatban való előléptetésüket.

Állításaik alátámasztására a következők megsértésére hivat-
koznak:

– a személyzeti szabályzat 45. cikke és annak általános végre-
hajtási rendelkezései;

– „A köztisztviselők értékelése és előléptetése” című közigazga-
tási kalauz;

– a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az önkényes eljárás
tilalmának elve, a jogi aktusok indokolási kötelezettsége;

– a bizalomvédelem elve és

– a gondossági kötelem.

A Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia által az Európai
Közösségek Bizottsága ellen 2004. október 15-én benyúj-

tott kereset

(T-417/04. sz. ügy)

(2004/C 300/102)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, képviseli: Enzo
Bevilacqua és Fausto Capelli ügyvédek, kézbesítési cím: Luxem-
bourg, 2004. október 15-én keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek
Bizottsága ellen.
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A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az 1429/2004 bizottsági rendelet I. mellék-
letének a „Tocai friulano” elnevezés használatának 2007.
március 31-ig tartó átmeneti korlátozásáról szóló 103. pont-
jának megfelelő magyarázó megjegyzést.

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 753/2002 bizottsági rendeletet módosító 1429/2004 bizott-
sági rendelet (1) 1. cikkének (5) bekezdése, amely új melléklettel
(I. melléklet) helyettesíti a módosított 753/2002 rendelet II.
mellékletét, egy hozzátett magyarázó jegyzetben 2007. március
1-jéig fenntartja a „Tocai friulano” szőlőfajtából származó bor
(az új I. melléklet 103. pontja) tekintetében az említett elne-
vezés használatának átmeneti korlátozását, amely korlátozás
már szerepelt a 753/2002 rendelet II. mellékletében is. Jelen
kereset a „Tocai friulano” elnevezés használatára vonatkozó
magyarázó jegyzet megsemmisítésére irányul.

Keresetét a felperes az alábbiakkal támasztja alá:

– A Szerződések értelmezéséről és jogáról szóló bécsi egyez-
mény 59. cikke (1) bekezdése alapján, Magyarország és több
tagállam csatlakozási szerződéseinek 2004. május 1-jei
hatályba lépésével mindazon korábbi, Magyarország és az
Európai Közösség között létrejött egyezmény valamennyi
olyan rendelkezése hatályát vesztette, amelyek a csatlakozási
szerződésben kifejezetten nem szerepelnek.

– A Bizottságnak nincs hatásköre a 753/2002 rendelet 19.
cikke alkalmazása körébe tartozó jogokat megvonni, abban a
mértékben, hogy ha az 1493/1999 alaprendelet 53. cikke
értelmében még ha a Bizottságnak lett is volna hatásköre
annak eldöntésére, hogy melyik országban termesszenek egy
meghatározott szőlőfajtát, arra azonban már nem volt, hogy
megtiltsa egy tagállamban már régóta termesztett szőlőfajta
termesztését, tekintve, hogy csak a tagállamok hozhatnak
ilyen jellegű döntést.

– Az EK 34. cikk (2) bekezdés második albekezdésében foglalt
megkülönböztetés tilalmának megsértése. Az említett tilalom,
amely nem lett volna alkalmazható Magyarországgal
szemben csatlakozása előtt, teljes mértékben alkalmazható
vele szemben tagállammá válása óta.

– Végül a felperes az arányosság elvének és a tulajdonjog
megsértésére hivatkozik.

(1) Az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma
tekintetében az 1439/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonat-
kozó egyes szabályok megállapításáról szóló, 2002. április 29-i
753/2002/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2004.
augusztus 9-i 1429/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 263.,
2004.8.10., 11. o.).

A Confcooperative és társai által az Európai Közösségek
Bizottsága ellen 2004. október 15-én benyújtott kereset

(T-418/04. sz. ügy)

(2004/C 300/103)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A Confcooperative, az Unione regionale della Cooperazione
FVG Federagricole, a Consorzio Friulvini S.C.a.r.l., a Cantina
Sociale di Ramoscello, és S. Vito S.C.a.r.l., a Cantina produttori
Cormons S.C.a.r.l. és Luigi Soini, képviseli: Fausto Capelli
ügyvéd, 2004. október 15-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 1429/2004 bizottsági rendelet I. mellék-
letének a „Tocai friulano” elnevezés használatának 2007.
március 31-ig tartó átmeneti korlátozásáról szóló 103. pont-
jának megfelelő magyarázó megjegyzést;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jogalapok és a fontosabb érvek megegyeznek a T-417/04. sz.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia kontra Bizottság
ügyben (1) hivatkozottakkal.

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