
A Sumitomo Chemical (UK) PLC által az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen 2004. október 1-jén benyújtott

kereset

(T-403/04. sz. ügy)

(2005/C 19/61)

(Az eljárás nyelve: angol)

A Sumitomo Chemical (UK) PLC, székhely: London, Egyesült
Királyság, képviselik: K. Van Maldegem és C. Mereu, ügyvédek,
2004. október 1-jén keresetet nyújtott be az Európai Közös-
ségek 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.

A Troy Chemical Company BV által az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen 2004. október 1-jén benyújtott

kereset

(T-404/04. sz. ügy)

(2005/C 19/62)

(Az eljárás nyelve: angol)

A Troy Chemical Company BV, székhely: Maassluis, Hollandia,
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.

Az Olasz Köztársaság által az Európai Közösségek Bizott-
sága ellen 2004. október 4-én benyújtott kereset

(T-410/04. sz. ügy)

(2005/C 19/63)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Olasz Köztársaság, képviseli: Danilo Del Gaizo avvocato
dello Stato, 2004. október 4-én keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek
Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– állapítsa meg a megtámadott határozat semmisségét;

– másodlagosan állapítsa meg a határozat semmisségét abban a
részében, amelyben csökkenti az Olasz Köztársaságnak a
2000-2006 közötti időszakra a 2000/426/EK határozat által
módosított 1999/659/EK határozat alapján megítélt teljes
keretösszeget.

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.
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