
2005. szeptember 16-án benyújtott kereset – Finn Köztár-
saság kontra Bizottság

(T-350/05. sz. ügy)

(2005/C 281/58)

Az eljárás nyelve: finn

Felek

Felperes: Finn Köztársaság (képviselő: Tuula Pynnä)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Bizottság 2005. július
8-i, ugyane napon kézbesített határozatát, amelyben a
Bizottság az EK 10. cikkben rögzített jóhiszemű együtt-
működés elvének és a Bíróság feltételes fizetésre vonatkozó
ítélkezési gyakorlatának megsértésével elutasította, hogy az
általa a Szerződés megsértése miatt indított 2003/2180. eljá-
rásban Finnországgal tárgyalásokat folytasson az utóbbitól
követelt vámtartozás és az ennek megfizetése napjáig számí-
tandó késedelmi kamatok feltételes megfizetéséről, és

– az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a megtámadott határozatban azt az álláspontot
képviseli, hogy az EK 232. cikk értelmében nincsen eljárási
kötelezettsége. Finnország az EK 232. cikkre alapított levelében
felhívta a Bizottságot, hogy a jóhiszemű együttműködés EK
10. cikkben rögzített elve és az Európai Közösségek Bírósá-
gának a vámtartozás feltételes megfizetésére vonatkozó ítélke-
zési gyakorlata alapján hozzon határozatot arról, hogy az
Európai Közösségek Bíróságának ezen ügyet lezáró határozatáig
tárgyalásokat folytat a vitatott vámtartozás és késedelmi kama-
tainak feltételes megfizetéséről.

Finnország álláspontja szerint a Bizottság a kifogásolt határo-
zattal az EK 230. cikk értelmében megsértette az EK-Szerződés,
illetve annak végrehajtási rendelkezéseit, mivel a határozatban
az EK 10. cikkben foglalt jóhiszemű együttműködés elvével és
az Európai Közösségek Bíróságának a vámtartozás feltételes
megfizetésére vonatkozó ítélkezési gyakorlatával ellentétesen
elutasította, hogy tárgyalásokat folytasson a Bizottság által az
EK 226. cikk alapján tagállami kötelezettségszegés megállapí-
tása iránt indított 2003/2180. sz. eljárásban a Finn Köztársa-
ságtól követelt vámtartozás és az ennek megfizetése napjáig az
1150/2000/EK, Euratom rendelet (1) alapján számítandó kése-

delmi kamat feltételes megfizetéséről, és az EK 253. cikkel
ellentétesen nem indokolta az elutasító határozatát.

(1) A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK,
Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i
1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1.
o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 169. o.)

2005. szeptember 20–án előterjesztett kereset – Kubanski
kontra Bizottság

(T-353/05. sz. ügy)

(2005/C 281/59)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Gabrielle Giancarla Sharon Kubanski (Leggiuno, Olasz-
ország) (képviselők: M. Condinanzi és D. Bono ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a felperes által 2005.
február 16-án R/170/05 sz. alatt benyújtott panaszt elutasító
2005. június 14-i bizottsági határozatot, és következés-
képpen semmisítse meg a Bizottság 2004. december 16-i
D(2002)34440 határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot 2005. január 16-
tól a felperesnek B IV-es besorolási fokozat 2. fizetési fokoza-
tába történő tényleges újrabesorolásáig felmerülő, az eljárás
során – szükség esetén szakértő igénybevételével – meghatá-
rozandó díjazás-különbözet megfizetésére;

– az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen ügy felperese azt a határozatot kifogásolja, amellyel az
alperes a 2004. október 4-én aláírt határozott idejű ideiglenes
alkalmazotti szerződését felmondta. E tekintetben emlékeztet
arra, hogy a felmondásra az adott okot, a Bizottság szerint a
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