
Az Elsőfokú Bíróság 2007. november 15-i ítélete – Magyar
Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(T-310/06. sz. ügy) (1)

(Mezőgazdaság – A gabonafélék piacának közös szervezése –

A gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvétele –

A kukorica minőségi követelményeinek megszigorítása – A
kukoricára vonatkozó új fajsúlykövetelmény bevezetése – A

jogos bizalom megsértése – Nyilvánvaló mérlegelési hiba)

(2007/C 315/73)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Magyar Köztársaság (képviselők: Fazekas J., Somssich R.
és Szíjjártó K. meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
Pataki Z. B. és F. Clotuche-Duvieusart meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére
vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minősé-
gének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapí-
tásáról szóló 824/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2006.
október 18-i 1572/2006/EK bizottsági rendelet (HL 2006., L
290., 29. o.) részleges megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a gabonafélék intervenciós hiva-
talok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról,
valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési
módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendelet módosí-
tásáról szóló, 2006. október 18-i 1572/2006/EK bizottsági
rendeletnek a kukorica fajsúlykövetelményére vonatkozó rendelkezé-
seit; e rendelkezések a következők:

– az 1. cikk 1. pontjának következő része: „illetve a kukorica
esetében az alkalmazott hagyományos módszerek”;

– az 1. cikk 3. pontja b) alpontjának következő része: „a kukorica
esetében a 73 kg/hl”;

– a kukoricára vonatkozó fajsúlykövetelmény tekintetében a
melléklet 1. pontjában szereplő táblázat „E. Minimális fajsúly
(kg/hl)” sorában szereplő érték: „71”;

– a melléklet 2. pontjában szereplő III. táblázatban a kukoricára
vonatkozó intervenciós ár csökkentésének értékei.

2) A Bizottság maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a felperes
költségeit, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felme-
rült költségeket is.

(1) HL C 326., 2006.12.30.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. október 17-i végzése –

Evropaïki Dynamiki kontra EFSA

(T-69/05. sz. ügy) (1)

(Okafogyottság – Közbeszerzés – Európai Élelmiszerbiztonsági
Hatóság (EFSA) – Az ajánlati felhívás megsemmisítése –

Okafogyottá vált kereset)

(2007/C 315/74)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoino-
nion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország)
(képviselő: N. Korogiannakis)

Alperes: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (képvi-
selők: kezdetben A. Cuvillier és D. Detken, később A. Cuvillier
és S. Gabbi meghatalmazottak, segítőjük J. Stuyck ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2004.
december 3-i határozatának megsemmisítése, amellyel elutasí-
totta a felperes ajánlatát a tagállamok nemzeti ügynökségei, az
EFSA és a Bizottság közötti extranet létesítésére irányuló
szoftver és szolgáltatások tárgyában tett ajánlati felhívására, vala-
mint azon határozat megsemmisítése, amellyel a megbízást egy
másik ajánlattevőnek ítélte.

A végzés rendelkező része

1) A jelen keresetről nem szükséges határozni.

2) Az EFSA viseli az összes költséget.

(1) HL C 106.,2005.4.30.
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