
Az Olasz Köztársaság által az Európai Közösségek Bizott-
sága ellen 2004. november 5-én benyújtott kereset

(T-443/04. sz. ügy)

(2005/C 19/66)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Olasz Köztársaság, képviseli: Antonio Cingolo, avvocato
dello stato, 2004. november 5-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a 2004. augusztus 27-i (DOCUP Abruzzo), a
2004. szeptember 3-i (DOCUP Lazio), a 2004. szeptember
15-i (POR Molise), 2004. szeptember 17-i (PON helyi vállal-
kozásfejlesztés), 2004. szeptember 17-i (DOCUP Veneto),
2004. szeptember 20-i (POR Calabria) és 2004. szeptember
22-i (DOCUP Liguria) feljegyzéseit, amelyek arra irányulnak,
hogy az előlegek kifizetése eljárásának elindítását a támoga-
tásra vonatkozó szabályok keretében a hatályos jogszabályok
által nem előírt feltételek teljesítésének rendeli alá, a célból,
hogy jogtalanul korlátozza a jogvita tárgyát képező Struktu-
rális Alapok felhasználási költségeinek elfogadhatóságát;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-345/04 sz.,
Olasz Köztársaság kontra Bizottság ügyben (1) hivatkozottakkal.

(1) HL C 262., 2004.10.23., 55. o.

A CO-FRUTTA Soc. coop. a r.l. által az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen 2004. november 9-én benyújtott

kereset

(T-446/04. sz. ügy)

(2005/C 19/67)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A CO-FRUTTA Soc. coop. a r.l., képviselik: Wilma Viscardini és
Gabriele Donà, ügyvédek, 2004. november 9-én keresetet nyúj-

tott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai
Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– az EK-Szerződés 230. cikke alapján semmisítse meg az
Európai Bizottság főtitkárának 2004. augusztus 10-i leve-
lében (SG/B/2/MM/tf/ D (2004) 7079) foglalt határozatot,
amellyel lényegében elutasította a Co-Frutta 2004. május 3-i
levelében benyújtott, az 1998-as, 1999-es és 2000-es évre a
Közösségben banánbehozatalra bejegyzett piaci szereplőkre
vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférés iránti
megerősítő kérelmét;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Kifogásainak alátámasztására a felperes arra hivatkozik, hogy a
Bizottság nem fogadhatta el a megtámadott határozatot, hiszen
(hallgatólagos) határozattal a megerősítő kérelem elutasítása
korábban már megtörtént.

Ezen túlmenően a felperes lényegében a T-355/04. sz. ügyben
(HL C 262., 2004.10.23.) előterjesztett keresetlevelében megfo-
galmazott érvekre hivatkozik.

A Mediocurso – Estabelecimento de Ensino Particular S.A.
által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2004.
november 18-án benyújtott, intézményi mulasztás meg-

állapítása iránti kereset

(T-451/04. sz. ügy)

(2005/C 19/68)

(Az eljárás nyelve: portugál)

A Mediocurso – Estabelecimento de Ensino Particular S.A.,
székhelye: Lisszabon (Portugália), képviselik: Carlos Botelho
Moniz és Eduardo Maia Cadete, ügyvédek, kézbesítési cím:
Lisszabon, 2004. november 18-án intézményi mulasztás megál-
lapítása iránti keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.
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