
Kereseti kérelmeik alátámasztására a felperesek a következő 
jogalapokat terjesztik elő: 

Először is, a megtámadott határozat nem felel meg a keretren
deletben ( 2 ) szereplő engedélyezési eljárásnak, mivel nem volt 
megfelelő jogalap az elfogadására. 

Másodsorban az alperes által elfogadott, az érintett terméknek 
az adalékanyagok uniós listájára kockázatkezelési döntés nélkül 
történő fel nem vételére vonatkozó határozat, amely kizárólag 
az eredeti engedélyezésére irányuló kérelem visszavonásán 
alapult, sérti az érintett termék engedélyezési eljárását. 

Harmadsorban az alperes megsértette a felperesek jogos elvárá
sait, mivel nem biztosított lehetőséget az érintett termék eredeti 
kérelmezőjének felváltására. 

Végül a megtámadott határozathoz vezető eljárás nem volt 
összhangban az uniós jog olyan általános elveivel, mint a 
gondos ügyintézés, az átláthatóság és a jogbiztonság elve. 

( 1 ) Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanya
gokról és műanyag tárgyakról szóló, 2002. augusztus 6-i 
2002/72/EK bizottsági irányelv (HL 2002. L 220., 18. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 535. o.) 

( 2 ) Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anya
gokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 
1935/04/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. 
L 338., 4. o.) 
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— A Törvényszék — a jelen beadvány jogalapjainak I. részében 
említett okok miatt — semmisítse meg az Európai Bizottság 

2010. május 11-i azon határozatát, amely elrendelte a 
Spanyolország által 2009. december 10-én elküldött időközi 
kifizetés iránti kérelem felfüggesztését; 

— ismerje el az Európai Bizottságtól követelt azon kamatok 
megfizetésének jogosságát, amelyek a jogtalanul leállított 
időközi kifizetés iránti kérelmek tényleges kifizetéseinek 
késedelméből erednek; 

— az alperes intézményt kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen kereset a Bizottság azon határozatának megsemmisíté
sére irányul, amely megszakította a Spanyolország által 2009. 
december 17-én elküldött időközi kifizetés iránti kérelem kifi
zetési határidejét. Az említett időközi kifizetés iránti kérelem, 
amely 2 717 227,26 EUR összeg kifizetésére vonatkozott, az 
Európai Szociális Alap Közösségi Fellépése Operatív Program
jának felel meg, a Baleári-szigetek Autonóm Közösségének 
regionális versenyképességi célkitűzésének keretén belül 
(CCI 2007ESO52PO005). 

Kereseti kérelmeinek alátámasztásaként a felperes a következő 
jogalapokra hivatkozik: 

— a 2006. július 11-i 1083/2006 tanácsi rendelet ( 1 ) 91. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának megsértése, mivel a Bizottság, 
anélkül, hogy igénybe vette volna olyan nemzeti vagy 
közösségi könyvvizsgáló szervezet közreműködését, amely 
igazolhatta volna az irányító- és ellenőrzőrendszerek műkö
désének jelentős hiányosságait, illetve anélkül, hogy ilyen 
hiányosságok egyértelműen fennálltak volna, a megtámadott 
határozattal megszakította a Spanyolország által benyújtott 
időközi kifizetés iránti kérelem kifizetési határidejét. 

— a Bizottság által elfogadott ellenőrzési stratégia megsértése, 
mivel a Bizottság amiatt szakította meg az említett időközi 
kifizetés iránti kérelem kifizetési határidejét, mert úgy ítélte 
meg, hogy a rendszerek könyvvizsgálatának hiánya jelentős 
késedelmet okoz a stratégia végrehajtásában, miközben az 
említett stratégia a Spanyol Királyság számára a rendszerek 
könyvvizsgálatának bemutatását 2010. június 30-i határ
idővel tette lehetővé. 

— a jogbiztonság elvének megsértése, mivel a Bizottság azt 
rótta fel a Spanyol Királyságnak, hogy az nem hozta előre 
a rendszerek könyvvizsgálatát a Bizottság által jóváhagyott 
menetrendhez képest, ami miatt e követelmény nem volt 
előre látható a spanyol hatóságok számára.
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— a bizalomvédelem elvének megsértése, mivel a nemzeti ható
ságok a Bizottság által jóváhagyott könyvvizsgálati menet
rend alapján jártak el, amely menetrendnek megfeleltek, 
anélkül, hogy a Bizottság bármikor is jelezte volna, hogy 
ez hiányosságot okoz az irányító- és ellenőrzőrendszeren 
belül. 

— az arányosság elvének megsértése, mivel a Bizottság által 
hozott intézkedés aránytalan és ellentétes a hatékony pénz
ügyi gazdálkodás elvével, ezenkívül pedig léteznek kevesebb 
hátrányt okozó jogi eszközök is ugyanezen cél elérésére. 

— végül, a Spanyol Királyság késedelmi kamatot követel az 
1083/2006 rendelet 87. cikkének (2) bekezdése, az 
1605/2002 rendelet ( 2 ) 83. cikke és a 2342/2002 bizottsági 
rendelet ( 3 ) 106. cikkének (5) bekezdése alapján. 

( 1 ) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra 
és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megálla
pításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 
25. o.) 

( 2 ) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költ
ségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK 
Euratom tanácsi rendelet (HL L 25., 43. o.) 

( 3 ) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költ
ségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 
2002. december 23-i 2342/2002/EK Euratom bizottsági rendelet 
(HL L 357., 1. o.) 

2010. június 16-án benyújtott kereset — Spanyolország 
kontra Bizottság 

(T-264/10. sz. ügy) 

(2010/C 221/84) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Spanyol Királyság (képviselők: Nuria Díaz Abad, 
abogado del Estado) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék — a jelen beadvány jogalapjainak I. részében 
említett okok miatt — semmisítse meg az Európai Bizottság 

2010. május 11-i azon határozatát, amely elrendelte a 
Spanyolország által 2009. december 18-án elküldött időközi 
kifizetés iránti kérelem felfüggesztését; 

— ismerje el az Európai Bizottságtól követelt azon kamatok 
megfizetésének jogosságát, amelyek a jogtalanul leállított 
időközi kifizetés iránti kérelmek tényleges kifizetéseinek 
késedelméből erednek; 

— az alperes intézményt kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen kereset a Bizottság azon határozatának megsemmisíté
sére irányul, amely megszakította a Spanyolország által 2009. 
december 18-án elküldött időközi kifizetés iránti kérelem kifi
zetési határidejét. Az említett időközi kifizetés iránti kérelem, 
amely 37 320 854,12 EUR összeg kifizetésére vonatkozott, az 
Európai Szociális Alap a hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelem terén való Közösségi Fellépés Operatív Programjának 
felel meg, a spanyolországi konvergencia-, regionális versenyké
pességi és foglalkoztatási célkitűzésének keretén belül 
(CCI 2007ESO5UPO002). 

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-263/10. sz. 
Spanyolország kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal. 

2010. június 16-án benyújtott kereset — Spanyolország 
kontra Bizottság 

(T-265/10. sz. ügy) 

(2010/C 221/85) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Spanyol Királyság (képviselők: Nuria Díaz Abad, 
abogado del Estado) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék — a jelen beadvány jogalapjainak I. részében 
említett okok miatt — semmisítse meg az Európai Bizottság 
2010. április 15-i azon határozatát, amely elrendelte a 
Spanyolország által 2009. december 11-én elküldött időközi 
kifizetés iránti kérelem felfüggesztését;
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