
Keresetük alátámasztására a felperesek előadják, hogy a
Bizottság megszegte a 98/8/EK irányelvnek az EK-Szerződés
szerinti végrehajtására vonatkozó kötelezettségét, magában az
irányelvben foglaltakat és a felperesek mint résztvevők jogainak
és elvárásainak tiszteletben tartására vonatkozó, valamint, a
gondos ügyintézés elvének megfelelően, az irányelv EK-Szerző-
déssel és az irányelvvel összhangban történő tagállami átülteté-
sének biztosítására vonatkozó kötelezettségét.

(1) A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998 február 16-i
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 123., 1. o.).

(2) A biocid termékekről szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 16. cikke (2) bekezdésében említett program első szaka-
száról szóló, 2000. szeptember 7-i 1896/2000/EK bizottsági rende-
let (HL L 228., 6. o.).

(3) A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében emlí-
tett 10 éves munkaprogram második szakaszáról, valamint az
1896/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. november 4-i
2032/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 307., 1. o.).

A Bactria Industriehygiene Service Verwaltungs GmbH
által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2004. október

1-jén benyújtott kereset

(T-401/04. sz. ügy)

(2005/C 19/59)

(Az eljárás nyelve: angol)

A Bactria Industriehygiene Service Verwaltungs GmbH, szék-
hely: Kirchheimboladen, Németország, képviselik: K. Van
Maldegem és C. Mereu, ügyvédek, 2004. október 1-jén kere-
setet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához
az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperesek keresetükben azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– kötelezze az alperest, hogy válaszoljon a felperesek kérel-
mére;

– illetve, másodlagosan, rendelje el az Európai Bizottság D
341571(04) sz. jogi aktusának megsemmisítését;

– kötelezze az alperest a felperesek azon kárai 1 euró ideig-
lenes értéken történő, valamint a későbbiekben pontosan
kiszámítandó és meghatározandó összeg alapján járó
kamatok megtérítésére, amelyek az alperes közösségi jog
alapján fennálló kötelezettségének a felperesek részére
történő válaszadás elmulasztásából eredő megszegése, illetve
– a felperesek másodlagos kereseti kérelme szerint – az
Európai Bizottság D 341571(04) sz. jogi aktusa következ-
tében merültek fel.

– kötelezze az alperest az ezen eljárásban felmerült valamennyi
költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felhívott jogalapok és fontosabb érvek hasonlóak azokhoz,
amelyekre a T-400/04. sz. Arch Chemicals és Arch Timber
Protection kontra Bizottság ügyben hivatkoztak.

A Rhodia Consumer Specialties Limited által az Európai
Közösségek Bizottsága ellen 2004. október 1-jén benyúj-

tott kereset

(T-402/04. sz. ügy)

(2005/C 19/60)

(Az eljárás nyelve: angol)

A Rhodia Consumer Specialties Limited, székhely: Watford,
Egyesült Királyság, képviselik: K. Van Maldegem és C. Mereu,
ügyvédek, 2004. október 1-jén keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek
Bizottsága ellen.

A felperesek keresetükben azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– kötelezze az alperest, hogy válaszoljon a felperesek kérel-
mére;

– illetve, másodlagosan rendelje el az Európai Bizottság D
341571(04) sz. jogi aktusának megsemmisítését;

– kötelezze az alperest a felperesek azon kárai 1 euró ideig-
lenes értéken történő, valamint a későbbiekben pontosan
kiszámítandó és meghatározandó összeg alapján járó
kamatok megtérítésére, amelyek az alperes közösségi jog
alapján fennálló kötelezettségének a felperesek részére
történő válaszadás elmulasztásából eredő megszegése, illetve
– a felperesek másodlagos kereseti kérelmei szerint – az
Európai Bizottság D 341571(04) sz. jogi aktusa következ-
tében merültek fel.

– kötelezze az alperest az ezen eljárásban felmerült valamennyi
költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felhívott jogalapok és fontosabb érvek hasonlóak azokhoz,
amelyekre a T-400/04. sz. Arch Chemicals és Arch Timber
Protection kontra Bizottság ügyben hivatkoztak.
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