
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(második tanács)

2004. december 2-án

a C-226/03. P. sz. José Martí Peix SA kontra az Európai
Közösségek Bizottsága ügyben (1)

(Fellebbezés – Halászat – Közösségi pénzügyi támogatás – A
pénzügyi támogatás csökkentése – 2988/95/EK, Euratom

tanácsi rendelet – 1. és 3. cikk – Elévülés)

(2005/C 19/07)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

A C-226/03. P. sz. ügyben José Martí Peix SA, székhelye Huelva
(Spanyolország) (meghatalmazott: J.-R. García-Gallardo Gil-
Fournier és D. Domínguez Pérez) által a Bíróság alapokmá-
nyának 56. cikke alapján 2003. május 22-én benyújtott felleb-
bezés tárgyában, az eljárásban másik félként az Európai Közös-
ségek Bizottsága (meghatalmazott: S. Pardo Quintillán, ügyvéd:
J. Guerra Fernández),,a Bíróság (második tanács), tagjai C. W.
A. Timmermans, a tanács elnöke, J.-P. Puissochet és N. Colneric
(előadó), bírák, főtanácsnok: A. Tizzano, hivatalvezető: Múgica
Azamendi, vezető tisztviselő, 2004. december 2-án meghozta
ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1) A fellebbezést elutasítja.

2) A José Martí Peix SA-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 213., 2003.9.6.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(ötödik tanács)

2004. június 17-én

a C-255/03. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra
Belga Királyság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – Áruk szabad mozgása –
Azonos hatású intézkedések – Minőséget és eredetet igazoló

címke – „Vallon minőséget igazoló címke”)

(2005/C 19/08)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-255/03. sz. Európai Közösségek Bizottsága (meghatalma-
zott: C.-F. Durand és F. Simonetti) kontra Belga Királyság

(meghatalmazott: E. Dominkovits) ügyben, annak megállapítása
tárgyában, hogy mivel olyan szabályokat fogadott el és tartott
hatályban, amelyek alapján meghatározott minőségű, Valló-
niában előállított vagy feldolgozott késztermékek „vallon
minőséget igazoló címkét” kapnak, a Belga Királyság nem telje-
sítette az EK 28. cikk alapján fennálló kötelezettségeit, a Bíróság
(ötödik tanács), tagjai C. Gulmann (előadó bíró), a tanács
elnöke, S. von Bahr és R. Silva de Lapuerta, bírák, főtanácsnok:
F. G. Jacobs, hivatalvezető: R. Grass, 2004. június 17-én
meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1) Mivel olyan szabályokat fogadott el és tartott hatályban, amelyek
alapján meghatározott minőségű, Vallóniában előállított vagy
feldolgozott késztermékek „Vallon minőséget igazoló címkét”
kapnak, a Belga Királyság nem teljesítette az EK 28. cikk alapján
fennálló kötelezettségeit.

2) A Bíróság kötelezi a Belga Királyságot a költségek viselésére.

(1) HL C 200., 2003.8.23.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(negyedik tanács)

2004. december 2-án

a C-398/03. sz. (a Helsingin hallinto-oikeus előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) E. Gavrielides Oy ügyben (1)

(90/642/EGK irányelv – A peszticid-szermaradványok meg-
engedett legmagasabb mértéke – Szőlőlevél)

(2005/C 19/09)

(Az eljárás nyelve: finn)

A C-398/03. sz. ügyben a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában,
amelyet a Helsingin hallinto-oikeus (Finnország) a Bírósághoz
2003. szeptember 24-én érkezett 2003. szeptember 22-i hatá-
rozatával az E. Gavrielides Oy által indított eljárásban terjesztett
elő, a Bíróság (negyedik tanács), tagjai: K. Lenaerts (előadó), a
tanács elnöke, J. N. Cunha Rodrigues és K. Schiemann bírák,
főtanácsnok: J. Kokott, hivatalvezető: L. Hewlett vezető tiszt-
viselő, 2004. december 2-án meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:
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