
Az Elsőfokú Bíróság 2005. szeptember 19-i végzése –
Aseprofar és Edifa kontra Bizottság

(T-247/04. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – Megtámad-
ható aktus – Tagállami kötelezettségszegés megállapítása
iránti eljárás megindításának elmulasztása – 2002/C 244/03.

sz. közlemény)

(2005/C 296/51)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: Asociación de exportadores españoles de productos
farmacéuticos (Aseprofar) és Española de desarrollo e impulso
farmacéutico, S.A. (Edifa) (Madrid, Spanyolország) (képviselő: L.
Ortiz Blanco ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: G. Valero
Jordana meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A Bizottságnak a felperesek P/2002/4609 és P/2003/5119
számon iktatott panaszait az EK-Szerződés 29. cikkével kapcso-
latban osztályozó, 2004. március 30-i határozatainak megsem-
misítése iránti kereset.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elfogadhatatlanság miatt eluta-
sítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi az Asociación de exportadores
españoles de productos farmacéuticos-t és az Española de desar-
rollo e impulso farmacéutico, S.A.-t a költségek viselésére.

(1) HL C 217., 2004.8.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. szeptember 8-i végzése – Lorte
és társai kontra Tanács

(T-287/04. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – 864/2004/EK és
865/2004/EK rendelet – Támogatási rendszer az olívaolaj
ágazatban – Természetes és jogi személyek – Személyében

való érintettség hiánya – Elfogadhatatlanság”)

(2005/C 296/52)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: Lorte, SL (Sevilla, Spanyolország), Oleo Unión, Fede-
ración empresarial de organizaciones de productores de aceite

de oliva (Sevilla, Spanyolország), Unión de organizaciones de
productores de aceite de oliva (Unaproliva) (Jaén, Spanyolor-
szág) (képviselő: R. Illescas Ortiz ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Balta és
F. Florindo Gijón, meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgaz-
dasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek
létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról,
valamint annak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettor-
szág, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia
és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében
történő kiigazításáról szóló, 2004. április 29-i 864/2004/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 48. o.; magyar nyelvű különkiadás
3. fejezet, 45. kötet), valamint az olívaolaj és az étkezési olaj-
bogyó piacának közös szervezéséről és a 827/68/EGK rendelet
módosításáról szóló, 865/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 161.,
48. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 45. kötet) rész-
leges megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) A felperesek maguk viseli saját költségeiket, valamint a Tanács
részéről felmerült költségeket.

3) A Bizottság beavatkozási kérelméről nem szükséges határozni.

(1) HL C 284., 2004.11.20.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. szeptember 8-i végzése –
ASAJA és társai kontra Tanács

(T-295/04 – T-297/04. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – 864/2004/EK rendelet –
Támogatási rendszer az olívaolaj ágazatban – Természetes és
jogi személyek – Személyében való érintettség hiánya – Elfo-

gadhatatlanság”)

(2005/C 296/53)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén
(ASAJA) Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio
Ramiro López, Cristóbal Gallego Martínez, Benito García
Burgos és Antonio Parras Rosa (Jaén, Spanyolország) (képviselő:
J. Vázquez Medina ügyvéd)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Balta és
F. Florindo Gijón, meghatalmazottak)
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